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คำนำ 

รายงานการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ 
จัดทำขึ้น เพื่อสรุปกิจกรรมและโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตประจ ำปี 2564 ของ
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ได้ดำเนินงานเสร็จ
สิ้นแล้วตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป 
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หลักการและเหตผุล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก 
ทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐของ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จึงได้ ดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร ตลอดจน
นักเรียนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

วัตถุประสงค์หลัก 

1. เพื่อยกระดับจิตสำนึก ให้กับคณะครูและบุคลากรในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ในการ
ต่อต้าน การทุจริต 

2. เพื่อพัฒนาระบบกลไก และมาตรการ สร้างมาตรฐานการต่อต้านการทุจริต ให้คณะครูและบุคลากร  

ในสถานศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความเช่ือมั่นและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

3. เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ด้านการต่อต้านป้องกัน และปราบปรามการทจุรติ 

ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื ่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบ การบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านนการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาทุกภาคส่วน 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จำนวน 5 กิจกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 1 สร้างค่านิยมในความซื ่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ 
ปฏิบัติงาน 
1.1. กิจกรรมค่ายเยาวชนคนคณธรรม และโครงงานพัฒนาจริยธรรม 
1.2. กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
2.1. จัดต้ังศูนย์ร้องเรียนการทุจริต 
2.2. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจรติให้กับคณะครูและบคุลากรใน สถานศึกษา
ทุกภาคส่วน 
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3.1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครู บุคลากรและนักเรียน 

บทสรุป 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 กำกับการทำงานเพื่อให้เกิดการทำงาน
เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
บุคลากร โดยวิธีสร้าง ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสํานึก 
ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

ปัญหา/อุปสรรค ประจำปีงบประมาณ 2564 

บุคลากรยังไม่เข้าใจในการบูรณาการนําความรู ้สู่ห้องเรียนและการสร้างหลักสูตรสาระเพิ่มเติม  
ที่จะนําไปใช้ ในห้องเรียนได้ในบางส่วน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

จัดอบรมแกนนําเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
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รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สรา้งค่านยิมในความซื่อสัตย์สุจริตมีคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(กิจกรรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรมและ
โครงงานพัฒนาจริยธรรม) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์ ตามคุณธรรมอัตลกัษณ์ของ
โรงเรียนเพิ่มข้ึน 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564 

มีการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำโครงงานพฒันา
จริยธรรมระดับห้องเรียน ได้ ขยายผล
ดำเนินการตามโครงงานพัฒนา 
จริยธรรมที่ได้รวบรวมความคิดทีจ่ะ
แก้ปัญหาไว้ มีการจัด นิทรรศการ 
นําเสนอโครงงานพัฒนาจริยธรรม มี
นักเรียนตัวแทน ห้องเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรม มกีาร มอบ เกียรติบัตรสำหรบั
ห้องเรียนที่มีผลการดำเนินการดี คณะ
ครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมี 
ความรู้ ความเข้าใจการ สง่เสรมิ
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน 
และสามารถนําไปปฏิบัติ ใน
ชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมการขบัเคลื่อนหลักสูตร 
ต้านทุจริต 

โรงเรียนได้นําหลักสูตรต้านทจุรติ มา 
สอดแทรกในการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนในทุกระดับช้ัน 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564 

โรงเรียนได้นําหลักสูตรต้านทจุรติ มา
สอดแทรกในการจัด กิจกรรมการ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

เรียนการสอนในทุกระดับช้ัน และได้มี
การจัด นิทรรศการแสดงผลงาน ของ
นักเรียนในเรื่องของ หลักสตู รต้าน 
ทุจริต รอ้ยละ 90 คณะครู นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมและมี ความรู้ความเข้าใจ
การ ขับเคลื่อน หลกัสูตรตา้ นทุจรต ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบ การบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แจ้ง เบาะแส
และเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 

การจัดต้ังศูนย์แจ้งเบาะแสและเรือ่ง
ร้องเรียนการทจุริต 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564 

มีการจัดต้ังศูนย์แจง้เบาะแสและเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตบน website ของ
โรงเรียนอนบุาลเชียงรายในรอบ 12
เดอืน ที่ผ่านมาไมม่ีการร้องเรียน 
เนื่องจากโรงเรียนได้จัดทำคู่มือแนวการ
ปฏิบัติ และประชุม ช้ีแจงต่อสาธารณะ 
อยู่เสมอ ร้อยละ 90 ของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเรือ่ง การ
จัดต้ังศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต 

กิจกรรมการจัดทำคูม่ือเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกัน ผลประโยชน ์
ทับ ซ้อนของข้าราชการ 

มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการ 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564 

มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
4 กลุ่มภารกจิการ คือ ฝ่ายงาน ทั่วไป 
ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ ฝ่ายงาน 
บรหิารงานบุคคล ฝ่าย วิชาการ เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซอ้นของ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

ข้าราชการมีการ ประชาสัมพันธ์ใหก้ับ
บุคลากรภายใน หน่วยงานและประกาศ
บน website ของโรงเรียน ร้อยละ 
100 คณะครูนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสรมิสรา้งองค์ความรู้ด้านการต่อตา้นนการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกภาคส่วน 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ 
เข้าใจด้านการ ต่อต้านการทุจริตให้
คณะครู บุคลากรและนักเรยีนใน 
โรงเรียน 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ 
เข้าใจด้านการ ต่อต้านการทุจริตให้
คณะครูบุคลากรและนกัเรียนใน
โรงเรียนและนักเรียนในโรงเรียน 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564 

การจัดกจิกรรมเสรมิสร้างความรู้ความ
เข้าใจ มีการจัดนิทรรศการหลักสูตรการ
สอนทจุริตในสถานศึกษา และบุคลากร
เข้าร่วมการ อบรมคิดเป็นร้อยละ 90 

 


