
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนอนุบาลยะลา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 2 และ 3 (มกราคม ถึง มิถุนายน 2565) 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลยะลา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนอนุบาลยะลา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที่ 2 และ 3 (มกราคม ถึง มิถุนายน 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลยะลา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนอนุบาลยะลา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

ไตรมาสที่ 2 และ 3 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ขอบเขต 
(เป้าหมาย / ระยะเวลา) 

ผลการดำเนินงาน 

1. การประกาศเจตจำนงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 90 ของความสำเร็จใน 
การปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ 

บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

มีการประกาศเจตจำนง 
จำนวน 2 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

2. การประกาศนโยบายคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

รอ้ยละ 90 ของความสำเร็จใน
การปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัต ิ

บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

มีการประกาศนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานบนเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา 

3. กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อ 
ป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 90 ของความสำเร็จใน 
การปฏิบัติงานตามแนวทาง 
ปฏิบัติ 

บคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ 
 
 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

มีการจัดกิจกรรมประกวดสื่อ
เพ่ือป้องกันและปราบทุจริตใน
รูปแบบโฆษณา 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ขอบเขต 
(เป้าหมาย / ระยะเวลา) 

ผลการดำเนินงาน 

  ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

  

4. การกล่าวคำปฏิญาณว่า“จะไม่ 
ทุจริต” หน้าเสาธงในวันจันทร์ 

ร้อยละ 90 ของความสำเร็จใน
การปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัต ิ

บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรม จริยธรรม  
สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

มีการจัดกิจกรรมกล่าวคำ
ปฏิญาณต่อต้านการทุจริต 

5. การจัดอบรม PLC ให้กับคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลยะลา 

รอ้ยละ 90 ของจำนวนบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนัก
รู้ และได้รับการปรับให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต 

บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

มีการจัดอบรม PLC ให้กับคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลยะลา 

6. การศึกษาด้วยตนเองเรื่อง "การ 
กระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อน" 

รอ้ยละ 90 ของจำนวนบุคลากร 
เป้าหมายมีความตระหนักและ 
ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทาง 

บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

บุคลากรทุกคน มีความตระหนัก
และปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ขอบเขต 
(เป้าหมาย / ระยะเวลา) 

ผลการดำเนินงาน 

 แนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน   แนวทางเรื่องผลประโยชน์    
ทับซ้อน 

7. การสร้างความรับรู้เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคณะครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลยะลา 

รอ้ยละ 90 ของจำนวนบุคลากร 
เป้าหมายมีความตระหนักและ 
ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทาง 
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

รอ้ยละ 100 ของคณะครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
อนุบาลยะลา รับรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

8. ส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพ่ือ 
สาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ 
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย  
สุจริต มีจิตสาธารณะ 

รอ้ยละ 90 ของจำนวนบุคลากร 
ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ 
คุณธรรมและจริยธรรม และ 
สามารถนำความรู้ที่ได้รับ 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

ร้อยละ 100 ของจำนวน
บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
เกีย่วกับคุณธรรมและจริยธรรม 
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

9. การนำเอกสารหลักฐานเชิง 
ประจักษ์ประจำปี 2565         
ขึ้นเว็บไซต์ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใสของ 
โรงเรียนอนุบาลยะลา ร้อยละ 
85.00 

บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมี 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

มีการนำข้อมูลเพ่ือเปิดเผย
เว็บไซต์ครบทุกองค์ประกอบ 
 
 
 
 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ขอบเขต 
(เป้าหมาย / ระยะเวลา) 

ผลการดำเนินงาน 

  คุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

  

10. การประชุมชี้แจงในการปฏิบัติ 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใสฯ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใสของ 
โรงเรียนอนุบาลยะลา ร้อยละ 
90.00 

บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

มีการประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตาม 
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 

11. การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2565 

สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปี 2565 

บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

แผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2565 

12. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนว 
สร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย  
น่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชน 
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้าน 
การทุจริต 

จำนวนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้านการทุจริตเพ่ือ 
สร้างการรับรู้ 

บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมี 
 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

มีการนิเทศติดตามโดยใช้การ
นิเทศระยะไกลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสะดวก 
รวดเร็วและได้ข้อมูลครบถ้วน 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ขอบเขต 
(เป้าหมาย / ระยะเวลา) 

ผลการดำเนินงาน 

  คุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

  

13. การจัดทำและดำเนินการตาม 
ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

รอ้ยละ 80 ของความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อระบบบริการ
จัดการงานสื่อสารเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต (ช่องทาง/การนำเสนอ
ข้อมูล) 

บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

 
 
 


