
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนวัดผลาหาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 

รายงานผลการดำเนินงาน 
การป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 



คํานํา 

            รายงานการดำเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 256๔ ฉบับนี้จัดทำขึ้น เพ่ือ
สรุปกิจกรรมและโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  256๔ ของโรงเรียนวัดผลาหาร  
โดยประกอบไปด้วย รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งนี้ได้ดําเนินงานเสร็จสิ้น แล้วตามวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่อไป 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า                                                                                                                      เรื่อง 

     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                                                                       1 

     ผลการดําเนินงาน                                                                                                        ๑ 

     รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ  256๔                                            ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

หลักการและเหตุผล 

             ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึก ทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโรงเรียนวัดมูลจินดาราม 
จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256๔ เพื่อเสริมสร้างให้
บุคลากรตลอดจนนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

วัตถุประสงค์หลัก 

              1. เพื่อยกระดับจิตสํานึกให้กับคณะครูและบุคลากรในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ในการ
ต่อต้านการทุจริต 

              2. เพื่อพัฒนาระบบกลไก และมาตรการ สร้างมาตรฐานการตอตานการทุจริต ให้คณะครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความเชื่อม่ันและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

              3. เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ดานการต่อต้านปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดผลาหาร 

       ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
              ยุทธศาสตร์ที่1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

              ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

              ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างองค์ความรู ้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุ คลากรใน
สถานศึกษาทุกภาคส่วน 
 

ผลการดําเนินงาน 

              โรงเรียนวัดผลาหาร  ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
256๔ ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ ) จำนวน 5 กิจกรรม 
 

              1.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ 

ปฏิบัติงาน 

                  1.1) กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม และโครงงานพัฒนาจริยธรรม 

                  1.2) กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต 

              2.) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

                  2.1) จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนการทุจริต 

                  2.2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 



              3.) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกภาคส่วน 

                   3.1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครูบุคลากรและ
นักเรียน 
 

บทสรุป 

               โรงเรียนวัดผลาหาร ได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นเครื่องมือในการดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256๔ กำกับการทำงานเพื่อให้เกิดการทำงานเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส  ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร โดยวิธีสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างจิตสํานึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต 

               ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนวัดผลาหาร  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔  ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ ) เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่กำหนด 
 

ปัญหา/อุปสรรค ประจำปีงบประมาณ 256๔ 

                 บุคลากรยังไม่เข้าใจในการบูรณาการนําความรู้สู่ห้องเรียนและการสร้างหลักสูตรสาระเพิ่มเติมที่จะ
นําไปใช้ในห้องเรียนได้ในบางส่วน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

                 จัดอบรมแกนนําเพื่อให้พ่ีเลี้ยงให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ โรงเรียนวัดผลาหาร  
ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ ) 

 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่1 สร้างค่านิยมในความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ.(กิจกรรมค่าย ยุวชนคน 
คุณธรรม และโครงงานพัฒนา 

จริยธรรม) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์

ของโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

1 ตุลาคม 256๓ – 
30 กันยายน 256๔ 

   มีการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ
โครงงานพัฒนาจริยธรรมระดับห้องเรียนได้ขยายผล
ดำเนินการตามโครงงานพัฒนาจริยธรรมที่ได้รวบรวม
ความคิดที่จะแก้ปัญหาไว้มีการจัด นิทรรศการนําเสนอ
โครงงานพัฒนาจริยธรรม  มีนักเรียนตัวแทน ห้องเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม มีการมอบเกียรติบัตรสำหรับห้องเรยีนที่
มีผลการดำเนินการดีคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและ
มีความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต 

โรงเรียนได้นําหลักสูตรต้านทุจริต
มาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนในทุกระดับช้ัน 

1 ตุลาคม 256๓ – 
30 กันยายน 256๔ 

   โรงเรียนได้นําหลักสูตรต้านทุจริตมาสอดแทรกในการ
จัด กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น และได้มี
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในเรื่องของ
หลักสูตรต้าน ทุจริต ร้อยละ 90 คณะครูนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมและมีความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริต 

กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แจ้ง 
เบาะแสและเรื่อง ร้องเรียนการ 

ทุจริตการทุจริต 

มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

1 ตุลาคม 256๓ – 
30 กันยายน 25๖๔ 

มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บน websiteของโรงเรียนวัดมูลจินดาราม ในรอบ 12
เดือน ที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียน เนื่องจากโรงเรียนได้ 

 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดําเนินงาน 
   จัดทำครูมือ แนวการปฏิบัติและประชุมชี้แจงต่อสาธารณะ อยู่

เสมอ ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
กิจกรรมการจัดทำคู่มือ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ของข้าราชการ 

มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนของข้าราชการ 

1 ตุลาคม 256๓ – 
30 กันยายน 256๔ 

มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 4กลุ่มภารกิจการ คือ 
ฝ ่ายงานทั ่วไป ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ ฝ่ายงาน 
บริหารงานบุคคล ฝ่ายวิชาการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนของข้าราชการมีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายใน 
หน่วยงานและประกาศบน website ของโรงเรียน ร้อยละ 
100 คณะครูนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกภาคส่วน 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจด้านการ ต่อต้าน
การทุจริตให้คณะครูบุคลากร

และนักเรียนในโรงเรียน 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการ ต่อต้านการ

ทุจริตให้คณะครูบุคลากรและ ด้าน
การ นักเรียนในโรงเรียนและ

นักเรียนในโรงเรียน 

1 ตุลาคม 256๓ – 
30 กันยายน 256๔ 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ มีการจัด
นิทรรศการหลักสูตรการสอนทุจริตในสถานศึกษา และบุคลา
การเข้าร่วมการอบรม  คิดเป็นร้อยละ 90 

 


