
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ 2564   
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 
 
 
 



ค าน า 
 
 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 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 12 เดือน เพื่อให้ทราบถึงการด าเนินงาน
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด และให้สามารถน ามาพัฒนาการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตให้
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความสุจริตโปร่งใสอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม 
 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย                   
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1.ปลูกฝังส านึก 
ค่านิยม 
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ
สร้างวินัยแก่ทุก
ภาคส่วน 

1.จัดกิจกรรมศึกษา เรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนครั้ง 2 ครั้ง/ปี ด าเนินการแล้ว 

2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

จ านวนกิจกรรม 1 ช่ัวโมง/
หลักสูตร 

ด าเนินการแล้ว 

3.โครงการพัฒนาบุคลากร จ านวนหลักสูตร 1 หลักสูตร/ป ี ด าเนินการแล้ว 
4.โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต จ านวนกิจกรรม 4 กิจกรรม/ปี ด าเนินการแล้ว 
5.โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

จ านวนกิจกรรม 2 กิจกรรม/ปี ด าเนินการแล้ว 

6.โครงการความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

จ านวนกิจกรรม 5 กิจกรรม/ปี ด าเนินการแล้ว 

7.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู
คนดี มีความซื่อสัตย์ (ข้าราชการดีเด่น) 

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี ด าเนินการแล้ว 

8.จัดให้มีการประชุมภายในหน่วยงาน
เพื่อควบคุม ก ากับการปฏิบัติงาน การ
ประพฤติ 

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี ด าเนินการแล้ว 

9.ปฏิบัติตนของบุคลากรภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง/เดือน ด าเนินการแล้ว 

10.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะ เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างจิตส านึกท่ี 
ดีให้กับบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 

จ านวนครั้ง 2 ครั้ง/ปี ด าเนินการแล้ว 

11.จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และ
เสริมสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง
ธรรมาภิบาล เช่น จัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ฯลฯ 

จ านวนกิจกรรม 4 กิจกรรม/ปี ด าเนินการแล้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย                   
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2.รวมพลัง
แผ่นดิน ป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

1.การเปิดเผยข้อมูล ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการท้ังหมดให้สาธารณชนทราบบน
เว็บไซต์หรือส่ืออื่น ๆ 

-ร้อยละของ
โครงการท่ีมีการ
เปิดเผยข้อมูล
ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

ร้อยละ 100 ด าเนินการแล้ว 

2.ทบทวนคู่มือการตรวจการจ้างและ
ควบคุมงาน พร้อมท้ังเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี ด าเนินการแล้ว 

3.อบรมและศึกษาดูงานการให้บริการ
และรับผิดชอบต่อสังคม 

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี ด าเนินการแล้ว 

4.โครงการโรงเรียนสุจริต ร้อยละความพึง
พอใจของการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ร้อยละ 90 ด าเนินการแล้ว 

3.เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง
แก่หน่วยงาน
ต่อต้านการ
ทุจริต 

1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบความโปร่งใสของการ
ด าเนินโครงการก่อสร้าง 

ร้อยละของ
โครงการ
ก่อสร้างท่ี
ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
โครงการ 

ร้อยละ 90 ด าเนินการแล้ว 

2.เปิดช่องทางและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมสะท้อนความเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
-มีการประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของ
หน่วยงาน 
-มีข้อมูลต่อภารกิจตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดทางเว็บไซต์ 
-มีการเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวนช่องทาง
ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

ไม่น้อยกว่า    
4 ช่องทาง 

ด าเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย                   
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
4.สร้างบุคลากร
มืออาชีพ 
ป้องกันและ
ปราบปราม 

1.การด าเนินงานด้านการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร 

  ด าเนินการแล้ว 

-ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระหว่าง
หน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวนครั้งใน
การแลกเปล่ียน

เรียนรู ้

จ านวน          
2 ครั้ง/ปี 

-สอดแทรกความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริต และโทษของการทุจริตไว้ใน
หลักสูตรการฝึกอบรม 

จ านวนหลักสูตร
ท่ีมีการให้
ความรู้ 

จ านวน                    
4 หลักสูตร 

2.ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทางส่ืออื่น ๆ  

ความถ่ีในการ
ประชาสัมพันธ์ 

1 ครั้ง/เดือน ด าเนินการแล้ว 

3.ให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ซักซ้อม ท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายนอกและ
การด าเนินการท างาน 

จ านวนการ
ประชุมช้ีแจง 

อย่างน้อย
เดือนละ      
1 ครั้ง 

ด าเนินการแล้ว 

 
 
 
 


