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บทสรุป 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านม่วง ประจ าปี งบประมาณพ.ศ.2565 มีการก าหนด 

แผนงานโครงการกิจกรรมเพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างของโรงเรียนบ้านม่วง ได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มี จิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ บริหารงาน บุคคลเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โครงการกิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต มีกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ท่ีเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน คอื เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกในการ
ต่อต้านและการไม่ทนต่อการทุจริตในหน่วยงาน ด้วยการให้ความรู้การจัดกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเป้าหมาย ของการด าเนินโครงการกิจกรรม คือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารวมทัง้ลูกจ้างในสังกัด โดยมี ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง กันยายน 2565 

ผลการด าเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านม่วง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของ ทุกฝ่ายและส่งผลให้ ในปีงบประมาณ 2565 ไม่มี
การทุจริตในหน่วยงานรวมถึงผู้มารับบริการส่วนใหญ่เกิด ความเชื่อม่ันและยอมรับ ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานโดยจะเห็นได้จากการที่โรงเรียนบ้านม่วงมา ศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส ณ โรงเรียน
บ้านม่วง ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มีการบริหารจัดการ ภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและพร้อมยึดมั่นใน คุณธรรมจริยธรรมร่วมป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต  

                                                                        
 

        โรงเรียนบ้านม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านม่วง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ขอบเขต

(เป้าหมาย/
ระยะเวลา) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. การประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 90 ของ 
ความส าเร็จในการ 
ปฏิบัติงานตาม 
แนวทาง ปฏิบัติ 

บุคลากรทุกระดับ มี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมที่ สามารถ
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ 
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรมจริยธรรม สู่
การ เป็นบุคคล
ต้นแบบ 

มี.ค.- ก.ย. 2565 มีการประกาศ
เจตจ านง จ านวน 
2 ภาษาได้แก่ 
ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ 

2. การประกาศ
นโยบาย คุณธรรมและ
ความ โปร่งใส ในการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 90 ของ 
ความส าเร็จในการ 
ปฏิบัติงานตาม 
แนวทาง ปฏิบัติ 

บุคลากรทุกระดับ มี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมที่ สามารถ
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ 
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
สู่การ เป็นบุคคล
ต้นแบบ 

มี.ค.- ก.ย. 2565 มีการประกาศ
นโยบาย คุณธรรม
และความ โปร่งใส 
ในการดาเนินงาน 
บน เว็บไซต์ 

3. การกล่าวค า
ปฏิญาณ ว่า “จะไม่
ทุจริต” หน้า เสา ธง
ใน 

ร้อยละ 90 ของ 
ความส าเร็จในการ 
ปฏิบัติงานตาม 
แนวทาง ปฏิบัติ 

บุคคลากรทุกระดับ 
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่ สามารถ
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน
และ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ 
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
สู่การ เป็นบุคคล
ต้นแบบ  

มี.ค.- ก.ย. 2565 มีการจัดกิจกรรม
กล่าวค า ปฏิญาณ
ต่อต้านการ ทุจริต 
ทุกสัปดาห์ 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ขอบเขต
(เป้าหมาย/
ระยะเวลา) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4. การสร้างความรับรู้ 
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ให้กับคณะครู 
และ บุคลากร ทาง
การศึกษา โรงเรียน
บ้านม่วง 

ร้อยละ 80 ของ 
จ านวนบุคลากร 
เป้าหมายมี ความ 
ตระหนักและปฏิบัติ 
หน้าที่ ให้เป็นไป
ตาม แนวทาง เรื่อง
ผลประโยชน ์ทับ 
ซ้อน 

บุคลากรทุกระดับ มี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมที่ สามารถ
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ 
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
สู่การ เป็นบุคคล
ต้นแบบ 
 

มี.ค.- ก.ย. 2565 คณะครู และ
บุคลากร ทาง
การศึกษามีความ 
ตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้
เป็นไปตาม
แนวทาง เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน 

5. ส่งเสริมกิจกรรมท า 
ความดี เพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 

ร้อยละ 80 ของ 
จ านวน บุคลากรที่
ได้รับ การพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ 
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ 
สามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไป ระยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติ หน้าที 

บุคลากรทุกระดับ มี
จิตส านึก และ
พฤติกรรมที่ สามารถ
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ 
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรมจริยธรรม สู่
การ เป็น บุคคล
ต้นแบบ 
 

มี.ค.- ก.ย. 2565 ร้อยละ 100 ของ 
คณะครู และ 
บุคลากร ทาง
การศึกษามีความ 
ตระหนักและ
ปฏิบัติ หน้าที่ ให้
เป็นไปตาม 
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

6. การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมิน
คุณธรรมและ ความ 
โปร่งใสฯ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การ ประเมิน 
คุณธรรม และความ
โปร่งใสของ 
โรงเรียนบ้านม่วง
ทอง ไม่ ต่ ากว่าร้อย
ละ 85 

บุคลากรทุกระดับ มี
จิตส านึก และ
พฤติกรรมที่ สามารถ
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรมจริยธรรม สู่
การ เป็น บุคคล
ต้นแบบ 
 

มี.ค.- ก.ย. 2565 มีการประชุมการ
ประชุม ชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมิน
คุณธรรม และ
ความโปร่งใสฯ 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ขอบเขต
(เป้าหมาย/
ระยะเวลา) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

7. การจัดท า
แผนปฏิบัติ การ
ป้องกันและ 
ปราบปราม การทุจริต
ของ ส านักงานเขต 
พ้ืนที่ การศึกษา 
ประจ าปี 2563 

หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติ การ
ป้องกันและ 
ปราบปราม การ
ทุจริต ประจ าปี 
2563 

บุคลากรทุกระดับ มี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมที่ สามารถ
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ 
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
สู่การ เป็นบุคคล
ต้นแบบ 

มี.ค.- ก.ย. 2565  

8. การจัดท าและ 
ด าเนินการตาม 
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดยการ 
มี ส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

ร้อยละ 80 ของ
ความ พึงพอใจของ 
ผู้รับบริการต่อ 
ระบบ บริหาร
จัดการงาน สื่อสาร
เพ่ือต่อต้านการ 
ทุจริต (ช่องทาง/ 
การน่า เสนอข้อมูล) 

บุคลากรทุกระดับ มี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมที่ สามารถ
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ 
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
สู่การ เป็นบุคคล
ต้นแบบ 

มี.ค.- ก.ย. 2565  

 


