
 

 

รายงานผลการด าเนนิการป้องกันทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2564 
( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

 



 

ค าน า 

รายงานการด าเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้จัดท าขึ้น เพื่อสรุป
กิจกรรม และโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี25654ของโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
โดยประกอบไป ด้วย รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท้ังนี้ได้ด าเนินงานเสร็จส้ิน แล้วตามวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง                                                                                                                   หน้า                                 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                                                                  1 

 ผลการด าเนินงาน                                                                                                   4  

รายงานผลการด าเนินการป้องกันทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2564                                          7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักการและเหตุผล  

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดย มุ่งเน้นการ
สร้างจิตส านึก ทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ 
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ  จึงได้ 
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร 
ตลอดจนนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี วัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อยกระดับจิตส านึกให้กับคณะครูและบุคลากรในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีใน
การต่อต้าน การทุจริต 2. เพื่อพัฒนาระบบกลไก และมาตรการ สร้างมาตรฐานการตอตานการทุจริต ให้คณะครู
และบุคลากร ใน สถานศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความเช่ือมั่นและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 3. 
เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ดานการต่อต้านปองกัน และปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์
ป้องกันการทุจริต โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี1 สร้าง
ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ท่ี2 พัฒนา
เครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ท่ี3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา ทุกภาค ส่วน ผลการด าเนินงาน โรงเรียนอนุบาล
หนองวัวซอ ได้ด าเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ในรอบ 12 เดือน 
( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) จ านวน 5 กิจกรรม  

1.) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงาน 
1.1) กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม และโครงงานพัฒนาจริยคุณ 

 1.2) กิจกรรมการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริต 

 2.) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 2.1) จัดต้ังศูนย์ร้องเรียนการทุจริต  

2.2) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

 3.) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรใน สถานศึกษาทุก
ภาคส่วน  

3.1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครูบุคลากร และนักเรียน  

บทสรุป 

 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ก ากับการท างานเพื่อให้เกิดการท างานเพื่อให้



เกิดความ โปร่งใส ลดความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร โดย
วิธีสร้าง ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564 ) เป็นไปตาม เป้าหมาย ท่ีก าหนด 

 ปัญหา/อุปสรรค ประจ าปีงบประมาณ 2564 บุคลากรยังไม่เข้าใจในการบูรณาการน าความรู้สู่ห้องเรียนและการ
สร้างหลักสูตรสาระเพิ่มเติมท่ีจะน าไปใช้ ใน ห้องเรียนได้ในบางส่วน  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข จัดอบรมแกนน าเพื่อให้พี่เล้ียงให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 

ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) 

 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.(กิจกรรม
ค่าย ยุวชนคน คุณธรรม 
และโครงงานพัฒนาจริย
คุณ) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียนเพิ่มขึน้ 

1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 

มีการด าเนินการจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท ากิจกรรมพัฒนาจริย
คุณระดับห้องเรียน ได้
ขยายผลด าเนินการตาม
กิจกรรมพัฒนาจริยคุณท่ี
ได้รวบรวมความคิดท่ีจะ
แก้ปัญหาไว้มีการจัด 
นิทรรศการ น าเสนอ มี
นักเรียนตัวแทน 
ห้องเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรม มีการมอบ 
เกียรติบัตรส าหรับ
ห้องเรียนท่ีมีผลการ
ด าเนินการ ดีคณะครู
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
และมีความรู้ความเข้าใจ
การ ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียน 
และสามารถน าไปปฏิบัติ 
ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมการขับเคล่ือน
หลักสูตร ต้านทุจริต 

โรงเรียนได้น าหลักสูตร
ต้านทุจริตมา สอดแทรก
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการ สอนในทุก
ระดับช้ัน 

1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 

โรงเรียนได้น าหลักสูตร
ต้านทุจริตมาสอดแทรก
ในการจัด กิจกรรมการ 
เรียนการสอนในทุก
ระดับช้ัน และได้มีการจัด 
นิทรรศการแสดงผลงาน 
ของนักเรียนในเรื่องของ
หลักสูตรต้าน ทุจริต ร้อย
ละ 90 คณะคร ูนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ขับเคล่ือน หลักสูตรต้าน
ทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
กิจกรรมการจัดต้ังศูนย์
แจ้ง เบาะแสและเรื่อง 
ร้องเรียนการ ทุจริต การ
ทุจริต 

มีการจัดต้ังศูนย์แจ้ง
เบาะแสและเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 

1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 

มกีารจัดต้ังศูนย์แจ้ง
เบาะแสและเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตบน 
website ของโรงเรียนวัด
มูลจินดาราม ในรอบ 12
เดือน ท่ีผ่านมาไม่มีการ 
ร้องเรียน เนื่องจาก
โรงเรียนได้จัดท าครูมือ 
แนวการปฏิบัติและ
ประชุม ช้ีแจงต่อ
สาธารณะ อยู่เสมอ ร้อย
ละ 90 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี ความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง การจัดต้ังศูนย์
แจ้งเบาะแสและเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตการ
ขับเคล่ือน หลักสูตรต้าน
ทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
กิจกรรมการจัดท าคู่มือ
เกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน 
เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์
ทับซ้อนของ ข้าราชการ 

มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน เพื่อ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของข้าราชการ 

1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 

มกีารจัดท าคู่มือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน 4กลุ่ม
ภารกิจการ คือ ฝ่ายงาน 
ท่ัวไป ฝ่ายงานแผนและ
งบประมาณ ฝ่ายงาน 
บริหารงานบุคคล ฝ่าย 
วิชาการ เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของ
ข้าราชการมีการ 
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรภายใน 
หน่วยงานและประกาศ
บน website ของ
โรงเรียน ร้อยละ 100 
คณะครูนักเรียน 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี3เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกภาค
ส่วน 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความ เข้าใจด้านการ 
ต่อต้านการทุจริตให้คณะ
ครูบุคลากรและ นักเรียน
ในโรงเรียน 

มีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความ 
เข้าใจด้านการ ต่อต้าน
การทุจริตให้คณะครู 
บุคลากรและ ด้านการ 
นักเรียนในโรงเรียน และ
นักเรียนในโรงเรียน 

1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 

มีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ มีการจัด
นิทรรศการ หลักสูตรการ
สอนทุจริตในสถานศึกษา 
และบุคลาการเข้าร่วมการ 
อบรม คิด เป็นร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโรงเรียนสุจรติ 
 

 
 

            
 

 

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรมนักเรยีน 



 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรมนักเรยีน 



 

 

 

 

กิจกรรมถอดบทเรียน ความพอเพียง 



 

 
 


