
 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกนัปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนวัดควนธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
☑ ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ☑ รอบ ๖ เดอืน      รอบ ๑๒ เดอืน (ผลงานสะสม) 

 

 ยุทธศาสตร์/ภารกิจตามยุทธศาสตร ์                       โครงการ/กิจกรรม                             ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕                    ผลการดำเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทน  
ต่อการทุจริต  
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ ๑ 
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นเครื่องมือ ส่งเสรมใหม่ระบบและ 
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือ 
ต่อต้านทุจริต 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจำนง       
ทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต                                       
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ ๒ 
ประยุกต์หลักประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือ 
ส่งเสริมใหม่ระบบและกระบวนการ
กล่อม เกลาทางสังคมเพ่ือ ต่อต้านทุจริต 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิง 
นโยบาย  
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ ๓ 
วางมาตรการเสรมในการสกัดกั้นการ 
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 

๑.โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. กิจกรรมบวชเนกขัมมจาริณี         
 
 
๓. การประกาศ เจตนารมณ์/นโยบาย 
 
 
 
๑. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 

๑.แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๕                      

☑ ดำเนินการ 
□ ไม่ได้ดำเนินการ 
 
□ ดำเนินการ 
☑ ไม่ได้ดำเนินการ 
 
☑ ดำเนินการ 
□ ไม่ได้ดำเนินการ 
 
 
☑ ดำเนินการ 
□ ไม่ได้ดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
☑ ดำเนินการ 
□ ไม่ได้ดำเนินการ 
 
 

นักเรียนได้รับการพัฒนาระบบและจัดการองค์  
ความรู้การป้องกนการทุจริตตามแนวหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนได้รับการกล่อมเกลา 
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้าง  
พลเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
นักเรียนได้รับการพัฒนาระบบและจัดการ 
องค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวหลัก 
ประชาธิปไตยนักเรียนได้รับการกลอมเกลา 
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้าง 
พลเมืองที่ดี 
 
 
 
ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา  
พนักงาน และลูกจ้างในสถานศึกษาทุกคน 
ปลอดการทุจริต



 

 ยุทธศาสตร์/ภารกิจตามยุทธศาสตร์                   โครงการ/กิจกรรม                             ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕                    ผลการดำเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกัน        ๑.การอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินการ       ☑ ดำเนินการ                           ผู้ที่เขา้รวมประชุมได้รบัการพัฒนาและปฏิบัติ 
ขัดกันของผลประโยชนส่วนตนและ           ทางวินัยไม่ร้ายแรงและความรู้เกี่ยวกับการ        □  ไม่ได้ดำเนินการ                     หน้าที่ให้เป็นมืออาชีพด้านการป้องกันและ 
การทุจริตเชิงรุก                                  ขัดกันของผลประโยชนส่วนตนและผล               ปราบปรามการทุจริต 
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ ๔                     ประโยชน์สวนรวมให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรเู้ชิง           ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต                                                                                                        
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การปฏิรูปกลไกและ       ๑.การตรวจสอบ ระบบการรับเรื่องร้องเรียน     ☑ ดำเนินการ                    ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเข้าใจระบบและ 
กระบวนการปราบปรามทุจริต                 การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ                         □ ไม่ได้ดำเนินการ           ช่องทางร้องเรียน สามารถรับเรื่องร้องเรียนและ 
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ ๕                                 ปฏิบัติิตนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว   
ปรับปรุงระบบรบัเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ             
 
  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยกระดับคะแนนดัชนี ๑.การประชุม/ประเมินคณะกรรมการ       ☑ ดำเนินการ          ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีความเข้าใจและ  

การรับรู้การทุจริต   สถานศึกษา          □  ไม่ได้ดำเนินการ          สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและไม่  
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ ๖  ๒.การสร้างความร่วมมือเครือข่ายต้านทุจริต       ☑ ดำเนินการ            พบการทุจริตทั้งภายในและภายนอกในการบริหาร 

ประสานความร่วมมือภายในและ   กับหน่วยงานภายนอก         □  ไม่ได้ดำเนินการ          สถานศึกษา  
หน่วยงานภายนอกเพ่ือความโปรง่ใส   
ในการบริหารสถานศึกษาและยกระดับ 
คะแนนดัชนีการับรู้บริการทุจริต



งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
   จัดสรร   1,000     บาท 
   ใช้ไป      500     บาท 
             คงเหลือ      500     บาท 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
   จัดสรร      500     บาท 
   ใช้ไป      500     บาท 
             คงเหลือ       -          บาท  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
   จดัสรร      500     บาท 
   ใช้ไป      500     บาท 
            คงเหลือ       -         บาท 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   จัดสรร      -     บาท 
   ใช้ไป      -           บาท 
             คงเหลือ      -           บาท 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
   จัดสรร     -      บาท 
   ใช้ไป     -            บาท 
             คงเหลือ      -           บาท  

     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
   จัดสรร     -     บาท 
   ใช้ไป     -            บาท 
                     คงเหลือ               -            บาท 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินงาน 
 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชิอบ ของโรงเรียนวัดควนธานี รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งผลให้ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากข้ึน และ ทำให้มีการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการ จัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้า และแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ของ โรงเรียนวัดควนธานีให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ อย่างทันท่วงที 
 
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
 ๑. ผู้บริหาร คณะครู ของโรงเรียนวัดควนธานีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริม สนับสนุน
การดำเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครุอัตราจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ทำให้การดำเนินงานล่าชาและ กำหนดการเลื่อนออกไป มีผลตอผลการดำเนินงานในบางกิจกรรม 
 ๒. ไม่มีโครงการใหญ่รองรับกิจกรรม ทำให้ขาดงบประมานที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนวัดควนธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อนำมาใช้ในการปรับแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของโรงเรียนวัดควนธานีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
 ๑. กำหนดใหม่การระบุโครงการ/กิจกรรมรองรับการดำเนินงาน 
 ๒. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร สำหรบัการดำเนินกิจกรรม/โครงการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบเพ่ิมข้ึน 
 ๓. จดใหม่การประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญ 
ในการส่งเสริมตามกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้ความรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีประสิทธิผลดีต่อองค์กร



 


