รายงานผลการดาเนินงาน
การป้องกันการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 )

โรงเรียนวัดปทุมนายก

อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ก

คำนำ
รายงานการดำเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุป
กิจกรรมและโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ของโรงเรียนวัดปทุมนายก โดย
ประกอบไปด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป
โรงเรียนวัดปทุมนายก

ข

สารบัญ
เรื่อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562
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หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดย
มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก ทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โรงเรียนวัดปทุมนายก จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.
2562 เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรตลอดจนนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อยกระดับจิตสานึกให้กับคณะครูและบุคลากร ในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ในการต่อต้าน
การทุจริต
2. เพื่อพัฒนาระบบกลไก และมาตรการ สร้างมาตรฐานการตอตานการทุจริต ให้คณะครูและบุคลากร ใน
สถานศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
3. เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ดานการต่อต้านปองกัน และปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดปทุมนายก
ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ทุกภาคส่วน
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนวัดปทุมนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2560 – 30
กันยายน 2561 ) จานวน 9 กิจกรรม
1.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
1.1) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี (การจัดทำหลักสูตรสู่อาชีพ)
1.2) กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
“ ป้องกันการทุจริต ” โครงการโรงเรียนสุจริต
1.3) กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคม ไม่ทนต่อการทุจริต
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1.4) กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
2.) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
2.1) จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
2.2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
3.) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุก
ภาคส่วน
3.1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครู บุคลากรและนักเรียน
บทสรุป
โรงเรียนวัดปทุมนายก ได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นเครื่องมือในการดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กำกับการทำงานเพื่อให้เกิดการทำงานเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร โดยวิธีสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
โรงเรียนวัดปทุมนายก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ปัญหา/อุปสรรค ประจำปีงบประมาณ 2562
บุคลากรยังไม่เข้าใจในการบูรณาการนำความรู้สู่ห้องเรียนและการสร้างหลักสูตรสาระเพิ่มเติมที่จะ
นำไปใช้ในห้องเรียนได้ในบางส่วน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
จัดอบรมแกนนำเพื่อให้พี่เลี้ยงให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
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รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนวัดปทุมนายก
ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา
ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
คณะกรรมการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 1 ตุลาคม 2561 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยได้ดำเนินกิจกรรมตาม
(การจัดทำหลักสูตรสู่อาชีพ)
(การจัดทำหลักสูตรสู่อาชีพ) ปฏิบัติตาม – 30 กันยายน หลักสูตรสู่อาชีพ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างอาชีพได้ และมีความ
แผนดำเนินโครงการให้บรรลุตาม
2562
ซื่อสัตย์ สุจริตในการประกอบอาชีพนักเรียนทุกคนจะได้เรียนหลักสูตรสู่
เป้าหมาย
อาชีพตามกิจกรรมของแต่ละระดับชั้นได้กาหนดไว้ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างอาชีพที่ซื่อสัตย์ สุจริตและ
ร่วมกิจกรรม
กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช. สพฐ. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ 1 ตุลาคม 2561 สถานศึกษาได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
น้อยเสริมสร้างคุณธรรม
ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. – 30 กันยายน กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน
สพฐ.น้อย มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยปี 2562
ป้องกันการทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริต”เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วม
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” การศึกษาละ 1 ครั้ง
โครงการมีความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรมจริยธรรม และสามารถ
โครงการโรงเรียนสุจริต
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และผู้เข้าร่วมอบรมนาความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนสอดส่องดูแลความสุจริตของ
โรงเรียนสู่การปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจานวน 10 คนมี ความรู้ความ
เข้าใจร้อยละ 90
กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสื่อภาพยนตร์
1 ตุลาคม 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคม ไม่ทนต่อการ
สังคม ไม่ทนต่อการทุจริต
สร้างสรรค์สังคม ไม่ทนต่อการทุจริต
– 30 กันยายน ทุจริต เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์ ไม่ทน
จำนวน 1 เรื่อง
2562
ต่อการทุจริต โดยได้มีนักเรียนได้จัดทำภาพยนตร์มาแล้ว จำนวน 1
เรื่องคือ ไข่เค็มเพื่อนลัก ร้อยละ 85 ของเรียนในชุมนุม และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด 23 คน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
สร้างภาพยนตร์และ มีคุณลักษณะที่ดี ๕ ประการ ตามโรงเรียนสุจริต
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โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา
ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตร โรงเรียนได้นำหลักสูตรต้านทุจริตมา
1 ตุลาคม 2561 โรงเรียนได้นำหลักสูตรต้านทุจริตมาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการ
ต้านทุจริต
สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียน – 30 กันยายน เรียนการสอนในทุกระดับชั้น ร้อยละ ๙๐ คณะครูนักเรียนเข้าร่วม
การสอนในทุกระดับชั้น
2562
กิจกรรมและมีความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะ มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่อง
1 ตุลาคม 2561 มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริตบน website
แสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียนการทุจริต การทุจริต
– 30 กันยายน ของโรงเรียนวัดปทุมนายก ในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียน
2562
เนื่องจากโรงเรียนได้จัดทำครูมือแนวการปฏิบัติ และประชุมชี้แจงต่อ
สาธารณะ อยู่เสมอ ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กิจกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับ มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2561 มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 4 กลุ่มภารกิจการคือ ฝ่ายงาน
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
– 30 กันยายน ทั่วไป ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล ฝ่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการ
2562
วิชาการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการมีการประชา
ข้าราชการ
สัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและประกาศบน website ของ
โรงเรียน ร้อยละ100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกภาคส่วน
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ 1 ตุลาคม 2561 มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริต
เข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริต เข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะ – 30 กันยายน ให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีการจัดนิทรรศการ
ให้คณะครู บุคลากรและนักเรียน ครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน
2562
หลักสูตรการสอนทุจริตในสถานศึกษาในเดือนมีนาคม 2561 และบุคลา
ในโรงเรียน
การเข้าร่วมการอบรม คิดเป็นร้อยละ 100

