
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนปูด่้วงศึกษาลัย 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

โรงเรยีนปู่ ดว้งศกึษาลยั 

ประจ าปีการศกึษา 2565 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติโรงเรยีนปู่ ด้วงศกึษาลยั 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กจิกรรม ตวัชี้วดั เป้าหมาย 

ขอบเขต 

(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ผลการดาเนนิงาน 

1. การประกาศเจตจ านงค์ 

การบรหิารงานด้วยความ ชือ่

สตัย์สจุรติ 

รอ้ยละ 90 ของ ความส าเร็จ

ในการ ปฏบิตังิานตาม 

แนวทางปฏบิตั ิ

บุคลากรทกุระดบั มีจติสนึกและ

พฤตกิรรมท ีสามารถแยกแยะ

ระหวา่ง ผลประโยชน์สว่นตน 

และผลประโยชน์สว่นรวม 

ประพฤตตินเป็นพลเมืองดี มี

คณุธรรมจรยิธรรม สูก่าร เป็น

บุคคลด้นแบบ 

ต.ค. 2561-, ก.ย. 2562 

มีการประกาศเจตจ านงค์ 

จ านวน 2 ภาษาได้แก่ 

ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

2. การประกาศนโยบาย 

คณุธรรมและความ โปรง่ใส 

ในการด าเนินงาน 

รอ้ยละ90 ของ ความส าเร็จ

ในการ ปฏบิตังิานตาม 

แนวทางปฏบิตั ิ

บุคลากรทกุระดบั มีจติสนึกและ

พฤตกิรรมท ีสามารถแยกแยะ

ระหวา่ง ผลประโยชน์สว่นตน 

และผลประโยชน์สว่นรวม 

ประพฤตตินเป็นพลเมืองดี มี

คณุธรรมจรยิธรรม สูก่าร เป็น

บุคคลด้นแบบ 

ต.ค. 2561-, ก.ย. 2562 

มีการประกาศนโยบาย 

คณุธรรมและความ โปรง่ใส

ในการดเนินงาน บนเว็บไซต์ 

  



กจิกรรม ตวัชี้วดั เป้าหมาย 

ขอบเขต 

(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ผลการดาเนนิงาน 

3. ก าหนดจดัโครงการ 

ประกวดสือ่ป้องกนักา ทจุรติ 

รอ้ยละ 90 ของ ความส าเร็จ

ในการ ปฏบิตังิานตาม 

แนวทางปฏบิตั ิ

บุคลากรทกุระดบั มีจติสนึกและ

พฤตกิรรมท ีสามารถแยกแยะ

ระหวา่ง ผลประโยชน์สว่นตน 

และผลประโยชน์สว่นรวม 

ประพฤตตินเป็นพลเมืองดี มี

คณุธรรมจรยิธรรม สูก่าร เป็น

บุคคลด้นแบบ 

ต.ค. 2561-, ก.ย. 2562 

มีการจดักจิกรรมประกวด สือ่

เพือ่ป้องกนัการ และปราบ

ทจุรติใน รปูแบบโฆษณา 

หรอื ภาพยนตร์ส ัน้ 

4. การกลา่วค าปฏญิาณ วา่

“จะไม่ทจุรติ” หน้า เสาธง 

รอ้ยละ90 ของ ความส าเร็จ

ในการ ปฏบิตังิานตาม 

แนวทางปฏบิตั ิ

บุคลากรทกุระดบั มีจติสนึกและ

พฤตกิรรมท ีสามารถแยกแยะ

ระหวา่ง ผลประโยชน์สว่นตน 

และผลประโยชน์สว่นรวม 

ประพฤตตินเป็นพลเมืองดี มี

คณุธรรมจรยิธรรม สูก่าร เป็น

บุคคลด้นแบบ 

ต.ค. 2561-, ก.ย. 2562 

มีการจดักจิกรรมกลา่ว 

ปฏญิาณต่อด้านการ ทจุรติ 

  



กจิกรรม ตวัชี้วดั เป้าหมาย 

ขอบเขต 

(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ผลการดาเนนิงาน 

5. การจดัอบรมPLC ให้กบั

คณะคร ูและ บุคลากร

ทางการศกึษา โรงเรยีนปู่ ด้วง

ศกึษาลยั 

รอ้ยละ 80 ของ จ านวน

บุคลากร ผู้เข้ารว่มกจิกรรมมี 

ความตระหนกัรู ้และ ได้รบั

การปลกูสงให้มี ทศันคตแิละ

คา่นิยมที ่ไม่ยอมรบัการ

ทจุรติ 

บุคลากรทกุระดบั มีจติสนึกและ

พฤตกิรรมท ีสามารถแยกแยะ

ระหวา่ง ผลประโยชน์สว่นตน 

และผลประโยชน์สว่นรวม 

ประพฤตตินเป็นพลเมืองดี มี

คณุธรรมจรยิธรรม สูก่าร เป็น

บุคคลด้นแบบ 

ต.ค. 2561-, ก.ย. 2562 

มีการจดัอบรมPLC 

ให้กบัคณะคร ูและ บคุลากร

ทางการศกึษา โรงเรยีนปู่ ด้วง

ศกึษาลยั 

6. สง่เสรมิกจิกรรมท า ความ

ดี เพือ่สาธารณะ แบ่งปนั ลด

ความเห็นแ ตวั โดยยดึหลกั

พอเพียง วนิยั สจุรติ จติ

สาธารณะ 

รอ้ยละ 80 ของ จ านวน

บุคลากรทีไ่ด้รบั การพฒันา

ความรูเ้กีย่ว คณุธรรมและ

จรยิธรรม และสามารถน า

ความรู ้ทีไ่ด้รบัไประยุกต์ใช้ 

ในการปฏบิตัหิน้าที ่

บุคลากรทกุระดบั มีจติสนึกและ

พฤตกิรรมท ีสามารถแยกแยะ

ระหวา่ง ผลประโยชน์สว่นตน 

และผลประโยชน์สว่นรวม 

ประพฤตตินเป็นพลเมืองดี มี

คณุธรรมจรยิธรรม สูก่าร เป็น

บุคคลด้นแบบ 

ต.ค. 2561-. ก.ย. 2562 

รอ้ยละ 100 ของ 

คณะครแูละ บคุลากร ทาง

การศกึษามีความ ตระหนกั

และปฏบิตั ิหน้าทีใ่ห้เป็นไป

ตาม แนวทางเรือ่ง 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 


