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รายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
วัตถุประสงค์

เสริมสร้างจิตสานึ ก ค่านิ ยม ให้หน่ วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย

ผลการดาเนิ นการ

ผลลัพธ์
โครงการอบรมโรงเรียนเศรษฐกิจ
มุง่ ส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึก 1. โครงการอบรมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
จานวนผูเ้ ข ้าร่วมโครงการ พอเพียง
และค่านิยมให้แก่สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
31 ราย
ณ โรงเรียนสุเหร่าเขียว
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
อบรมครู ในวันที่ 18-19
บาลโดยมีทศั นคติ วิสยั ทัศน์
ธันวาคม พ.ศ 2559
ในการร่วมกันแก้ไขและ
รับผิดชอบต่อปัญหาการ
2. โครงการอบรมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง จานวนผูเ้ ข ้าร่วมโครงการ โครงการอบรมโรงเรียนเศรษฐกิจ
ทุจริตแลประพฤติมชิ อบ
พอเพียงณ โรงเรียนสุเหร่าเขียว
549 ราย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษารวมทัง้ การ
อบรมครู ในวันที่ 15-16
รณรงค์เผยแพร่
มกราคม พ.ศ 25560
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาค
ส่วนมีวนิ ยั เคารพกฎหมาย
จานวนผูเ้ ข ้าร่วมโครงการ .กิจกรรมอบรมครูแกนนาโรงเรียน
3.กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสุจริต
กฎและระเบียบ ที่จะเป็ น
สุจริต ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทร
10 ราย
กลไกในการแก้ไขปัญหา การ ครูแกนนา
น้อย อบรมครู
พัฒนา ตลอดจนเป็ นการ
ในวันที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ 2560
วางรากฐานในการป้ องกันและ
จานวนผูเ้ ข ้าร่วมโครงการ 2.กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนา
4. . กิจกรรมการสุจริต
ปราบปรามการทุจริตใน
โรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนสุเหร่า
10 ราย
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนแกนนา
เขียว อบรมครู ในวันที่ 24-25
สิงหาคม พ.ศ 2560

ผลสาเร็จ
เป็ นไปตามตัวชี้วดั มีผูเ้ ข้าร่วม
โครง
การทัง้ หมด จานวน 31 ราย

หน่ วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

เป็ นไปตามตัวชี้วดั มีผูเ้ ข้าร่วม
โครง
การทัง้ หมด จานวน 549 ราย

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

เป็ นไปตามตัวชี้วดั มีผูเ้ ข้าร่วม
โครง
การทัง้ หมด จานวน 10 ราย

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

เป็ นไปตามตัวชี้วดั มีผูเ้ ข้าร่วม
โครง
การทัง้ หมด จานวน 10 ราย

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว
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วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

มุง่ ส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึก 5. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
และค่านิยมให้แก่สถานศึกษา
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลโดยมีทศั นคติ วิสยั ทัศน์
6. กิจกรรมคัดเลือกข ้าราชการผูม้ คี ่านิยมและ
ในการร่วมกันแก้ไขและ
จรรยาดีเด่นของ
รับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตแลประพฤติมชิ อบ
สถานศึกษารวมทัง้ การ
รณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาค
ส่วนมีวนิ ยั เคารพกฎหมาย
กฎและระเบียบ ที่จะเป็ น
กลไกในการแก้ไขปัญหา การ
พัฒนา ตลอดจนเป็ นการ
วางรากฐานในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย

ผลการดาเนิ นการ

ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
จานวนผูเ้ ข ้าร่วมโครงการ จัดให้มสี ภานักเรียนและกิจกรรม เป็ นไปตามตัวชี้วดั มีผูเ้ ข้าร่วม
10 ราย
ส่งเสริมความเป็ นผูน้ าที่เข้มแข็งซื่อ โครง
สัตว์สุจริต
การทัง้ หมด จานวน 10 ราย

จานวนข ้าราชการผูไ้ ด้รบั
คัดเลือก เป็ นผูม้ คี ่านิยม
และจรรยาดีเด่น
จานวน 3 ราย

จัดให้มกี ารคัดเลือกข้าราชการ
เป็ นไปตามตัวชี้วดั มีผูไ้ ด้รบั การ
ลูกจ้างประจา
คัดเลือกจานวน 3 ราย
และพนักงานราชการ ผูม้ คี ่านิยม
และจรรยาดีเด่น
ประจาปี 2560 ดังนี้
1. การคัดเลือกดาเนินการโดยการ
จัดให้มกี ารลงคะแนนเสียงการ
เลือกตัง้ 1 คน สามารถใช้สทิ ธิ
เลือกได้ 1 คน
3. ดาเนินการเลือกตัง้ ในวันที่ 16
กันยายน 2560
3. ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกลาดับที่ 1-3
ได้รบั รางวัล และอีก 4 ราย ได้รบั
รางวัลชมเชย

หน่ วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว
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วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการหน่ วยงานทุกภาคส่วนในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ผลการดาเนิ นการ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย
ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
1 จัดให้มชี ่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
จานวนช่องทางในการรับ จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน
เป็ นไปตามตัวชี้วดั มีช่องทางใน
เรื่องร้องเรียน 5
จานวน 5 ช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน 5 ช่องทาง
ช่องทาง
1. โทรศัพท์หมายเลข 02
9256151
2. โทรสารหมายเลข 02 9256151
3. เว็บไซต์
www.Sulaokheo.net
4. จดหมาย หมู่ 8 ต.ละหาร อ.
บางบัวทอง จ.นนทบุรี
5. ร้องเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานสถานศึกษากับทุกภา ค
ส่วนในการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริม
บทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายผูป้ กครอง
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ให้เป็ นกลไกในการตรวจส อบ
ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการ
2. รณรงค์ส่งเสริมให้ผูม้ สี ่วนได้เสียและ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ประชาชนมีความรู ้ ความเข ้าใจเกี่ยวกับ

จานวนช่องทางในการ
รณรงค์
พฤติกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ครูบุ 3 ช่องทาง
คลคลากรโรงเรียนสุเหร่าเขียว ที่เข ้าข่ายการ
ทุจริต

จดหมายข่าวสื่อรณรงค์ป้องกันการ เป็ นไปตามตัวชี้วดั มีช่องทางใน
ทุจริต
การรณรงค์ 3 ช่องทาง
เผยแพร่ 2 ช่องทาง
1. ป้ ายนิเทศโรงเรียนสุเหร่าเขียว
2.เว็บไซต์
www.Sulaokheo.net
3.แจกวันประชุมผูป้ กครอง

หน่ วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค์
มุง่ พัฒนาระบบและกลไกใน
การตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อานาจให้
เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไก
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชนให้มศี กั ยภาพใน
การป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน

โครงการ/กิจกรรม
1.กิจกรรมการจัดทาคู่มอื นักเรียน

.
2. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ
โปร่งใส

3. กิจกรรมแต่งตัง้ คระกรรมสถานศึกษา

ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย

ผลการดาเนิ นการ

ผลลัพธ์
จัดทาคู่มอื การให้บริการ มีคู่มอื การให้บริการแก่นกั เรียน
แก่นกั เรียนโรงเรียน
โรงเรียนสุเหร่าเขียว
สุเหร่าเขียว
มีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนช่องทางในการ
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 4 ช่องทาง
1.ประกาศบอร์ดโรงเรียนสุเหร่า
2 ช่องทาง
เขียว
2. ประกาศบอร์ดชุมชน
3. เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
4. เว็บไซต์
www.Sulaokheo.net
5. จดหมายข่าว
จัดทาคู่มอื บาทหน้าที่ของ คู่มอื บาทหน้าที่ของคระกรรม
คระกรรมสถานศึกษา สถานศึกษา

ผลสาเร็จ
เป็ นไปตามตัวชี้วดั มีคู่มอื การ
ให้บริการแก่นกั เรียนโรงเรียน
สุเหร่าเขียวที่เข้าใหม่

หน่ วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

เป็ นไปตามตัวชี้วดั มีช่องทางใน
การเผยแพร่ 5 ช่องทาง

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

เป็ นไปตามตัวชี้วดั มีคู่มอื บาท
หน้าที่ของคระกรรมสถานศึกษา

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

มุง่ พัฒนาสมรรถนะ และขีด ฝึ กอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการป้ องกันและ
ความสามารถให้ครู บุคลากร ปราบปรามการทุจริต
ทางการศึกษา นักเรียน ใน
การป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษาให้
สัมฤทธิผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพ
ปัญหาการทุจริตให้เป็ นระบบ
อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐาน
ทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือ
หรือประสานการปฏิบตั ิกบั
องค์กรทุกภาคส่วน

ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย
จานวนผูเ้ ข ้าร่วม
ฝึ กอบรม 31 ราย

ผลการดาเนิ นการ
ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
จัดฝึ กอบรมหลักสูตร “ ความรู ้ เป็ นไปตามตัวชี้วดั มีผูเ้ ข้ารับการ
เกี่ยวกับการป้ องกันและ
ฝึ กอบรม จานวน
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ” 31 ราย
ในวันที่ 10 มกราคม 2560 ห้อง
ประชุม โรงเรียนสุจริต
โดยมีวทิ ยากรจากสานักงาน
ป.ป.ท. มาให้ความรู ้

หน่ วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
โรงเรียน
สุเหร่าเขียว
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สรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบงบประมาณ ๒๕๖๐
โรงเรียนสุเหร่าเขียว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๒

ที่

เรื่องร้องเรียน

การตรวจสอบแก้ไข

๑

-

-

ปัญหาอุปสรรค์ / แนวทางแก้ไข
-ไม่มีปญั หาอุปสรรค์
เนื่องผูร้ บั จ้างเข้าใจและยอมรับข ้อชี้แจงตาม
ระเบียบ ฯ ของพัสดุ

(EB 10)
รายงานวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐
โรงเรียนสุเหร่าเขียว ประสบความสาเร็จในการปฏิบตั กิ จิ กรรมและโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในยุทธศาสตร์ ทัง้ ๔ ยุทศาสตร์ โดยประสบผลสาเร็จคิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
จุดแข็ง
- โรงเรียนสุเหร่าเขียว มีความเข็มแข็งในการทางานอย่างสุจริต และได้รบั ความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนเป็ นอย่างดี
ประกอบกับเป็ นโรงเรียนในชุนชนวิถอี สิ ลาม ซึง่ มีหลักคาสอนของศาสนาเกี่ยวกับการไม่ทจุ ริตและปลูกฝังเน้นความซือ่ สัตย์สุจริตในการ
ดาเนินชีวติ
จุดควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
- จัดทากิจกรรม โครงการใหม่เพิม่ เติมเพือ่ เป็ นการปลูกฝัง ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทีเ่ ข้มแข็งและต่อเนื่อง
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บทสรุป
แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสุเหร่าเขียว ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้จดั ทาต่อเนื่องจากแผนปฏิบตั ิการของปี งบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานในด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปฏิบตั ิงานในด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ทาให้การปฏิบตั ิราชการตาม
อานาจหน้าที่ของข ้าราชการเป็ นไปในลักษณะที่มคี วามรับผิดชอบ ทาให้ผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณ ธรรม ความมีจริยธรรม การ
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมันในหลั
่
กธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบของคณะครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนัน้ ในการดาเนินงานด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องให้เป็ น
ระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล ้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่คี าดหวังไว้ ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความโปร่งใสและเป็ นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเ้ รื่องการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสานึกในการเป็ น
พลเมืองดี ปฏิบตั ิงานตามระเบียบวินยั และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีค วามเข ้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ปฏิบตั ิงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ยงั่ ยืน โดยรวม
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คณะผูจ้ ดั ทา
ที่ปรึกษา
๑. นายละออง กลมแป้ น ผูอ้ านวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว
๒. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม
ผูจ้ ดั ทา
๑. นางนา้ อ้อย เจริญสุข หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุโรงเรียนสุเหร่าเขียว

