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ค าน า 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนพุทธิรังสี
พิบูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รายงานการด าเนินการตามโครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน   
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง
ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน การทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการด าเนินงานในแต่ละโครงการส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ ตามกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้ การทุจริตใน
การปฏิบัติราชการลดน้อยลง ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความ
ร่วมมือในการ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 จนส าเร็จลุล่วงตามแผนงาน ที่วางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะ เป็น
ประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป 

 

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ธันวาคม 2564 
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สารบัญ 
 หน้า 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 

การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1 
งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 1 
งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการ 2 
สรุปผลการด าเนินงานรอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 2 
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รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในโรงเรียน
พุทธิรังสีพิบูล ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 

โดยโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ได้มอบหมายให้กลุ่มงานในโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
และบัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบ
แผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
1. การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ 

เป้าประสงค์ : และพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

กลยุทธ์ : 1. การประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

2. สร้างจิตสานึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ให้ด ารง
ตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ 

3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการด าเนินงาน 

4. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 
5. ใช้กลไกทางศาสนาเพ่ือขัดเกลาและสร้างความเป็นพลเมืองดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
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เป้าประสงค์ : 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน      
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของ
ประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในระบวน
การทางานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาและยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ 

3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการด าเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต 

4. พัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหา สาระ และช่องทางให้เหมาะสม สอดคล้องกับ       
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
ที่ใช้ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

1 กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   ✓ - 
2 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ✓   - 
3 กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต   ✓ - 

      
 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ด าเนินการเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
นักเรียนที่สามารถน าไปปรับใช้ทั้งในการประพฤติตนและการด าเนินชีวิต เห็นควรส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 


