


คํานํา 

 รายงานการดําเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้จัดทําขึ้นพื่อสรุป

กิจกรรมและโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

โดยประกอบไปด้วย รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ได้ดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้วตามวัตถุประสงค์     

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่อไป 

ผู้จัดทํา 



หลักการและเหตุผล 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  โดยมุ่งเน้น

การสร้างจิตสํานึกทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาจึงได้ดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปงีบประมาณพ.ศ. 2564 เพื่อเสริมสรา้งให้บุคลากรตลอดจนนักเรียน

ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

วัตถุประสงค์หลัก 

 1. เพื่อยกระดับจิตสํานึกให้กับคณะครูและบุคลากรในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ในการต่อต้าน 

การทุจริต 

 2. เพื่อพัฒนาระบบกลไก และมาตรการ สร้างมาตรฐานการตอตานการทุจริต ให้คณะครูและบุคลากรใน 

สถานศึกษาและบุคคลภายนอกให้มีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

 3. เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ดานการต่อต้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเขม้แข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา  

ผลการดําเนินงาน 

 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ใน

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จํานวน 7 กิจกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

  1.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 

   - กิจกรรมระบบควบคุมภายใน 

   - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหนว่ยงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

  2.1 จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนการทุจริต 

  2.2 จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเขม้แข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

  3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครู บุคลากร และ

นักเรียน 



 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา  

  4.1 โครงการคุณธรรมสร้างความดี 

   - กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 

   - กิจกรรมคนเก่งคนดีศรีวุฒิชัย 

   - กิจกรรมธรรมศึกษาในสถานศึกษา 

   - กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

บทสรุป  

 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเป็นเครื่องมือในการดําเนินการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2564 กํากับการทํางานเพื่อให้เกิดการทํางานที่มีความโปร่งใส ลดความ

เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร โดยวิธีสร้างความรู้ความเข้าใจในด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสํานึกปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ประจําปี  

งบประมาณพ.ศ. 2564 ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 -  30 กันยายน 2564 ) เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

ปัญหา/อุปสรรค ประจําปงีบประมาณ 2564 

 บุคลากรยังไม่เข้าใจในการบูรณาการนําความรู้สู่ห้องเรียนและการสร้างหลักสูตรสาระเพิ่มเติมที่จะนําไปใช้ 

ในห้องเรียนได้ในบางส่วน 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทําให้ไม่สามารถจัดการเรียนการ

สอน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามที่กําหนด  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 - จัดอบรมให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 - จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ และอยู่ในมาตรการการเว้นระยะห่างและ

สวมหน้ากากอนามัย 



รายงานผลการดําเนินการป้องกันทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

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

 โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 1.1 โครงการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการองค์กร 

- กิจกรรมระบบควบคุมภายใน 

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- เพื่อวางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการ

แบ่งส่วนราชการภายในระบบการทํางานและการ

บริหารงานของสถานศึกษา 

- เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้

ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร 

เทคโนโลยีและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจําเป็นของสถาน

ศึกษา 

- โรงเรียนสามารถดําเนินการบริหารจัดการให้เป็น

ไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการได้อย่าง

โปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

3,000 บาท 1. บุคลากรในสถานศึกษามีความระมัดระวังในการประพฤติ

ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบและตามกฎหมาย  

2.สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ 

3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกัน      

การทุจริต 

4. ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



 โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา

2.1 จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนการทุจริต 

2.2 จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ

งานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนของข้าราชการ 

- มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแส

และเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

- มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผล

ประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

1,000 บาท 1. มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริตบน website 

ของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียน 

เนื่องจากโรงเรียนได้จัดทําคู่มือแนวการปฏิบัติ และประชุมชี้แจงตอ่

สาธารณะอยู่เสมอ  

2. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดตั้งศูนย์

แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

3. มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 4 กลุ่มภารกิจงาน คือ ฝ่ายงาน 

ทั่วไป ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล             

ฝ่ายวิชาการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

4. มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและประกาศบน 

website ของโรงเรียนให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจด้านการต่อต้านการ

ทุจริตให้คณะครู บุคลากร และ

นักเรียน

คณะครู บุคลากรและนักเรียนใน

โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ

ต่อต้านการทุจริต 

1,000 บาท คณะครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตคิด เป็นร้อยละ 90 



 โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 

4.1 โครงการคุณธรรมสร้างความดี 

- กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 

- กิจกรรมคนเก่งคนดีศรีวุฒิชัย 

- กิจกรรมธรรมศึกษาในสถานศึกษา 

- กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

- นักเรียนโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาร้อยละ 85 มีความรู้

ความเข้าใจในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ 

3,500 บาท 1. ครู นักเรียน และชุมชนมีความพึงพอใจของในการจัด

กิจกรรมอยู่ในระดับ ร้อยละ 90 

2. ผู้เรียนได้พัฒนาจิตใจและสติปัญญาความสามัคคีในหมู่

คณะ อยู่ในระดับ ร้อยละ 80 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

โรงเรียน อยู่ในระดับ ร้อยละ 85 

4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  อยู่ในระดับ  

ร้อยละ 80 


