
 

 

 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนนิการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ  6  เดือน 

(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



ค าน า 
 
 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) เป็นการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีต่อไป และเป็นเครื่องมือช้ีน าการพัฒนาหนว่ยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  

1)  สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
 2)  เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3)  ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4)  สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  สร้างบุคลากรมืออาชีพ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน เพื่อให้ทราบถึงการด าเนินงาน
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด และให้สามารถน ามาพัฒนาการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตให้
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความสุจริตโปร่งใสอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม 
 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1 จัดประชุมเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบ และการ
จัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี 2564 
ทบทวน/วิเคราะห์
ความเส่ียงต่าง ๆ 

ตุลาคม-
พฤศจิกายน 

2563 

1.จัดประชุม
คณะกรรมการ             
ในการรับผิดชอบ  
และวางแผนการ
ปฏิบัติงาน ปี 2564 
2.แบ่งงานในการ
ปฏิบัติงานตามค าส่ัง
และหน้าท่ี 
3.จัดท าแผนการการ
ป้องกันการทุจริต 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เข้าใจและ
ปฏิบัติงานอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อ            
ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
ในการท างาน
มากท่ีสุด 

- - 

2 จัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี 2564 เสนอ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบ 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 
2563 

1.ศึกษาแผน
ปฏิบัติงาน ปี 2564 
2.ปรับปรุงแก้ไข 
ตรวจสอบแผน  และ
ปรึกษา
คณะกรรมการ             
ฝ่ายต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา 
3.จัดท าแผนเพื่อ
น าเสนอผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 
ประจ าปี 2564 
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและ
คณะกรรมการ 

- - 

3 ส ารวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กุมภาพันธ์-
เมษายน 
2564 

1.ส ารวจความคิดเห็น
ของครู บุคลากรและ
นักเรียนใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับ
การทุจริตและการมี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
2.สรุปแบบส ารวจ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้ความร่วมมือ
และเสนอ
ข้อแนะน าใน
การปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี 

- - 

 
 
 



ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4 ด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการฯ 
กุมภาพันธ์-
กันยายน 
2564 

1.ประสานความ
ร่วมมือกับองค์กร              
ต่าง ๆ เพื่อการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
อย่างท่ัวถึง 
2.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
สถานศึกษา และ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพ 
3.พัฒนาขีด
ความสามารถของ
ผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพและมุ่งสู่
มาตรฐานการศึกษา 
4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุก
รายวิชาสู่
มาตรฐานสากล 
5.พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ปลูกฝัง
คุณธรรม ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะการ
ด ารงชีวิต รักษ์ความ
เป็นไทยและท้องถิ่น
ของตนเอง 
6.น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนและ
บริการชุมชน 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

- - 

 


