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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการ กำหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและ  ลูกจ้างของ
โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้รับการปลูกฝังและมีจิตสำนึกร่วมกันในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
 โครงการ/กิจกรรม ที ่กำหนดในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ มีกลยุทธ์และวัตถุประสงค์        
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านและการไม่ทนต่อการทุจริตในหน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างการ    
รับรู้การเปิดเผย ข้อมูลในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ในโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ 
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564  
 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย จึงส่งผลให้การ
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น
ในหน่วยงาน และโรงเรียนวัดทุ่งยายชี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อๆ ไป โรงเรียนวัดทุ่งยายชีจะสามารถยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานผลการดำเนินการป้องการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน โรงเรียน
วัดทุ่งยายชี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น โดยโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้มอบหมายให้บุคลากรภายในรับ
ไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2564 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการ
ดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุ ปัจจัยสนับสนุน งบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ที1่ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 1. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างสำนึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล โดยดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
  1.1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียน
วัดทุ่งยายชี  
 การดำเนินการ 
 ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี มีผู้บริหาร คณะ 
ครูและ บุคลากรเข้าร่วม จำนวน 18 คน 
 ผลการดำเนินการ 
 การดำเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่ง
ยายชี ได้นําหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ใน การศึกษา 
องค์ความรู้ใหม่ๆ 
 งบประมาณ 
  - 
  1.2 การยกย่องเชิดชูเก่ียรติประชาชน/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 การดำเนินการ 
 คัดเลือกครู/บุคลากร เพื่อยกย่องเพ่ือส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม 
 ผลการดำเนินการ 
 โรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้คัดเลือกครูและบุคลากรดีเด่น  
 งบประมาณ 
  - 
 



 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 1. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการจัดทำแผน 
และจัดทำสรุปผล 
  ผลการดำเนินการ 
 โรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
เป็นประจำ 
 2. การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ 
การดำเนินการก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ผลการดำเนินการ 
 โรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้ดำเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
เป็นประจำต่อเนื่องทุกไตรมาส 
 3. การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 การดำเนินการจัดทำแผนและจัดทำสรุปผลการควบคุมภายใน  
 ผลการดำเนินการ 
 1.กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ไดด้ำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ6 กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 
 2.การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการ
และคณะทำงานโดยแบ่งอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 
 3.ไดด้ำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ทั้งในส่วน 
งานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการดำเนินการ จัดส่งรายงานให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต1 เรียบร้อยแล้วภายใน 30 ตุลาคม 2564 
 งบประมาณ 
  - 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 1. ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์ 
 การดำเนินการ 
 รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการและครูอัตราจ้างของรัฐผ่านเว็บไซต์่ 
 ผลการดำเนินการ 
 ไดด้ำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ และผ่านทาง Facebook อย่าง 



ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 2. ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้าง 
มาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรในโรงเรียน 
การดำเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต\ 
 ผลการดำเนินการ 
 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ 
 3. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกบการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของโรงเรียนวัดทุ่งยายชีการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้เสีย 
 ผลการดำเนินการ 
 ไดส้ำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการสำรวจความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 
 งบประมาณ 
  - 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทจริตภาครัฐ 
 1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากรการดำเนินการ จัดทำ
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร  
 ผลการดำเนินการ 
  1. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2. กำหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  3. จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. จัดทำรายงานผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใสการดำเนินการจัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกนและ
ปราบปรามการทุจริต 
 ผลการดำเนินการ 
 มีการจัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 งบประมาณ 
  - 
 3. การส่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง 
การดำเนินการส่งข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมอบรม 
  3.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 
  3.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 
  3.3 ด้านการเงิน 
  3.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 
 ผลการดำเนินการ 
 มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เก่ียวข้องกับตำแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้านการ 



ตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ดำเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุม 
ภายใน 
 1) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จำนวน 1 ครั้ง 
 2) ด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 1ครั้ง 
 3) ด้านการเงิน จำนวน 1 ครั้ง 
 4) ด้านการควบคุมภายใน จำนวน 1 ครั้ง 
 งบประมาณ 
 - 
 4. จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์การดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ผลการดำเนินการ 
 มีการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชน 
เรียบร้อยแล้ว 
 งบประมาณ 
 - 
 5. การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียกร้องการแจ้งเบาะแสการทุจริต ทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ ความ 
คิดเห็น 
 -ตู้รับข้อร้องเรียน 
 - จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 การดำเนินการจัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการทุจริต 
 ผลการดำเนินการ 
 มีการจัดทำจัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ทางเว็ปไซด์และสื่อสังคมต่างๆ 
 งบประมาณ 
   - 
 
2. ปัจจัยสนับสนุน 
 ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ดำเนินการประสบความสำเร็จ ดังนี้ 
 1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารเป็นการสร้างระบบการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
 2) โรงเรียนวัดทุ่งยายชีมีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใสโดย มีการ 
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook 



3. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณท่ีจ่าย จำนวน - บาท 
4. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
() มีการดำเนินงานตามแผน/กระบวนการวิธีการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ 
(    ) ไม่มีการดำเนินงานตามแผน/กระบวนการวิธีการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ 
เนื่องจาก .........................................................................................  
(  ) เป็นไปตามกำหนดเวลา 
(      ) ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา 
เนื่องจาก .........................................................................................  
(  ) ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
(      ) ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 
เนื่องจาก .........................................................................................  
(  ) บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ 
(      ) ไม่บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
เนื่องจาก .........................................................................................  
(  ) มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
(     ) ไม่มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
เนื่องจาก .........................................................................................  
 
5. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
 โรงเรียนวัดทุ่งยายชีเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายบริหารได้ผลใน
บางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายบริหารมีข้อจำกัดเรื่องความรู้ความสามารถ เนื่องจากบุคลากรยังมีความรู้ไม่
หลากหลายและขาดความชํานาญเฉพาะด้าน อาจจะทำให้มีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้านการที่ไม่มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทำให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี การตรวจสอบไม่
สม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการกำหนด ในเชิงสัญลักษณ์
มากกว่าที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลัก
ของตนเองก่อน อาจทำให้ไม่มีเวลาดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
 
6.ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนําผลการประเมินมาใช้ 
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมี ส่วน 
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 


