
 
 

รายงานผลการด าเนินการด าเนินการป้องกนัการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านสันถนน 
อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการป้องกนัการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 โรงเรียนบา้นสันถนน  ไดมี้การจดัท าเป็นปฏิบติัการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภายในโรงเรียน
บา้นสันถนนซ่ึงในปีงบประมาณพ.ศ.2564  ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการในการวดัความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตข้ึน 

โดยโรงเรียนบา้นสันถนนไดม้อบหมายใหบุ้คลากรภายในรับไปด าเนินการและบดัน้ีการด าเนินการ
ตามแผนฯประจ าปีพ.ศ.2564ไดส้ิ้นสุดลงแลว้จึงขอรายงานผลการด าเนินงานพร้อมทั้งระบุปัจจยัสนบัสนุน  
ปัญหา  อุปสรรค  ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯส าหรับกรอบแผนการด าเนินงานดงัน้ี 

 
1.  ผลการด าเนินงาน  

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลกั  ธรรมมาภิบาล 
 

1. ด าเนินการตามยทุธศาสตร์เสริมสร้างส านึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐ 
บริหารงามตามหลกัธรรมมาภิบาล  โดยด าเนินโครงการดงัน้ี 

1.1 โครงการจิตส านึกดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  โครงการสร้างจิตส านึก  ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมของคณะผูบ้ริหารและบุคลากรโรงเรียนบา้นสันถนน 

การด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการเม่ือวนัท่ี  10  มกราคม  2564  ณ โรงเรียนบา้นสันถนน  มีผูบ้ริหาร  คณะ 

ครูบุคลากรเขา้ร่วม  19  คน 
ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ใหก้บัคระครูผูบ้ริหาร  และลุคลากร 
โรงเรียนบา้นสันถนน  ไดน้ าหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  ไปใชพ้ฒันาคุณภาพชีวติและการท างานไดอ้ยา่ง
เหมาะสมเกิดการเรียนรู้ในการอยูร่่วมกนั  มีความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัและกนั  รวมทั้งไดเ้ปิดโลกทศัน์
ในการศึกษาองคค์วามรู้ใหม่ๆ 

1.2  กิจกรรมถวายสัตย ์5 ธนัวา  ขา้ราชการท่ีดีของแผน่ดิน 
การด าเนินการ 

ใหข้า้ราชการ  ลูกจา้ง  เขา้ร่วมงาน  วนัท่ี 5 ธนัวาคม  เพื่อถวายสัตยเ์ป็นขา้ราชการท่ีดีของ 
แผน่ดิน  เพื่อปลูกผงัอุดมการณ์  เพื่อชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริยซ่ึ์งจดัข้ึนในวนัท่ี  5 ธนัวาคม  2564  
ณ โรงเรียนบา้นสันถนน 



1.3 การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  ประชาชน/เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินท่ีประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
การด าเนินการ 

คดัเลือกครู/บุคลากรดีเด่น  แต่ยงัไม่ไดด้ าเนินการในส่วนของการส่งเสริมยกยอ่งเชิดชูคนดี 
ผลการด าเนินงาน 

คดัเลือกครู/บุคลากร  เพื่อยกยอ่งส่งเสริมใหเ้กิดค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม 
 1.4.1) ส่งเสริมการยกยอ่งเชิดชูคนดี 
 1.4.2) คดัเลือกครูและบุคลากรดีเด่น 

ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนบา้นสันถนน  ไดค้ดัเลือกครูและบุคลากรดีเด่น  แต่ยงัไม่ไดด้ าเนินการใน
ส่วนของการส่งเสริมยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1  การเผยแพร่ประกาศการจดัซ้ือจดัจา้งผา่นทางศูนยข์อ้มูลข่าวสารและ 
www.mmearam.go.th 

การด าเนินการ   
จดัท าแผนและจดัท าสรุปผล 

ผลการด าเนินการ 
ฝ่ายงบประมาณไดด้ าเนินการเผยแพร่ประกาศการจดัซ้ือจดัจา้งผา่นทางศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 

ทางอินเตอร์เน็ตwww.ploy.ac.th 
2.2  การเก็บสถิติและสรุปผลการใชบ้ริการศูนยข์อ้มูลข่าวสารใหผู้บ้ริหารอยา่งสม ่าเสมอ 

การด าเนินการ   
เก็บสถิติและสรุปผลการใชบ้ริการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 

ผลการด าเนินการ 
โรงเรียนบา้นสันถนนไดด้ าเนินการเก็บสถิติและสรุปผลการใชบ้ริการศูนยข์อ้มูล 

ข่าวสารเป็นประจ าต่อเน่ืองทุกไตรมาส 
2.3  การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

การด าเนินการ จดัท าแผน  และจดัสรุปผลการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินการ 

1. ก าหนดมาตรการการควบคุมภายใน 
ไดด้ าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการ 



ควบคุมภายใน พ.ศ.2544  ขอ้ 6 ก าหนดใหผู้รั้บตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  ผูก้  ากบั
ดูแล และคระกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ังภายใน 90 วนันบัจากส้ิน
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 

2. การด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงภายในองคก์ร 
มีการแต่งตั้งคระกรรมการและคณะท างานบริหารความเส่ียงซ่ึงไดมี้การก าหนด 

องคป์ระกอบคระกรรมการและคณะท างานโดยแบ่งอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบโดยชดัเจน  ไดด้ าเนินการ
จดัท าแผนบริหารความเส่ียงและการวเิคราะห์ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร 

3. ไดด้ าเนินการจดัท ารายงานการควบคุมภายในประจ าจ าปีงบประมาร2564  ตาม 
ระเบียบคระกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ้ 6 ทั้ง
ในและส่วนงานยอ่ย  และในองคก์ร  และไดร้ายงานผลการด าเนินการจดัส่งรายงานให้ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  เรียบร้อยแลว้  ภายใน 30 ตุลาคม  2564 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

3.1  ระบบรับเร่ืองราวร้องทุกขอิ์เล็กทรอนิกส์ 
การด าเนินการ 
รับร้องเรียนร้องทุกข/์ไดรั้บความเดือดร้อนและไดรั้บความเป็นธรรมจากการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการครูและครูอตัราจา้งของภาครัฐผา่นแวป็ไซด์ 
ผลการด าเนินการ 
ไดด้ าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องทุกขร้์องเรียนผา่นทางแวป็ไซดw์ww. ploy.ac.th และทาง 

Facebook อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
3.2 ประชาสัมพนัธ์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราบการทุจริตการ 

สร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบขอ้บงัคบั/วธีิการปฏิบติัขอ้มูลข่าวสารใหบุ้คลากรใน
โรงเรียน 

การด าเนินการ  ประชาสัมพนัธ์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ผลการด าเนินการ  ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางแวป็ไซด์ 
3.3 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผูรั้บริการ/ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ผลการด าเนินการ 
ไดส้ ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน  ผลการส ารวจความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าทีข่องรัฐในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 



4.1  จดัท ามาตรฐานการปฏิบติังาน  ดา้นแผนงาน  งบประมาณและบุคลากร 
การด าเนินการ 
จดัท ามาตรฐานการปฏิบติังานดา้นแผนงาน  งบประมาณและบุคลากร 
ผลการด าเนินการ 
      1)  นโยบายดา้นการพฒันาบุคลากรดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

2)  ก าหนดมาตรการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ 
3)  จดัท าขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.2  จดัท ารายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบติัการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชัน่กบัมาตรฐานความโป่งใส 

การด าเนินการ 
จดัท ารายงานผลการปฏิบติัการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ผลการด าเนินการ 
มีการจดัท ารายงานผลแผนปฏิบติัการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
4.3  การส่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ร่วมการประชุม  อบรบสัมมนา ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การด าเนินการ  ส่งขา้ราชการครูและบุคลาทางการศึกษาเขา้ร่วมประชุม  อบรม   

4.3.1  ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
4.3.2  ดา้นทรัพยากรบุคคล 
4.3.3  ดา้นการเงิน 
4.3.4  ดา้นการตรวจสอบภายใน 

ผลการด าเนินการ 
มีการส่งขา้ราชการเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการ

ตรวจสอบภายใน  เน่ืองจากไม่มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในแต่ด าเนินการจดัอบรมในดา้นการควบคุมภายใน 
1)  ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต    จ านวน  1  คร้ัง 
2)  ดา้นทรัพยากรบุคคล      จ านวน  1  คร้ัง 
3)  ดา้นการเงิน     จ านวน  1  คร้ัง 
4)  ดา้นการควบคุมภายใน   จ านวน  1  คร้ัง 

4.4  จดัท าหลกัเกณฑว์ธีิการรับฟังขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
การด าเนินการ 
จดัท าหลกัเกณฑว์ธีิการรับฟังขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ผลการด าเนินการ 
มีการจดัท าหลกัเกณฑว์ธีิการรับฟังขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข์พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชนใน

ชุมชนเรียบร้อยแลว้ 



4.5  การจดัระบบรับฟังขอ้ร้องเรียนการแจง้เบาแสการทุจริต  การจดัช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข/์
แจง้เบาะแส/ความคิดเห็น 
  -  ตูรั้บขอ้ร้องเรียน 
  -  จดัส่งขอ้ร้องเรียนทางไปรษณีย ์
  -  ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร  โรงเรียนบา้นสันถนน 
  -  เวป็ไซด์ www. ploy.ac.th  
  - โทร 05-3668031 

การด าเนินการ 
จดัท าระบบรับฟังขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข์แจง้เบาะแสการทุจริต 
ผลการด าเนินการ 
มีการจดัท าระบบรับฟังขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกขแ์จง้เบาะแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

ทางแวป็ไซดแ์ละแผน่ผบั 
 

2.  ปัจจัยสนับสนุน 
 

  ในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบติัการ  มีปัจจยัในการสนบัสนุนและผลกัดนั
ในการด าเนินการประสบความส าเร็จดงัน้ี 

1) การท่ีมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร  เป็นการสร้าง 
ระบบการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไดใ้นระดบัหน่ึง 

2)โรงเรียนมีการสร้างกลไกลของขอ้มูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใสโดยมีการจดัตั้งศูนย ์
ขอ้มูลข่าวสาร 

3)มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและการรับเร่ืองร้องเรียนทาง  Web site และ Facebook 
 

3. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 โรงเรียนบา้นสันถนนเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายบริหาร  
ไดผ้ลในบางโครงการ แต่เน่ืองจากฝ่ายบริหารมีขอ้จ ากดัเร่ืองความรู้ความสามารถ  เน่ืองจากบุคลากรยงัมี
ความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะดา้น  อาจจะท าใหมี้การตรวจสอบท่ีไม่ครอบคลุมทุกดา้น 
 การท่ีไม่มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในรับผดิชอบโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบไม่สม ่าเสมอ  แมว้า่จะมีการก าหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดใน
เชิงสัญลกัษณ์มากกวา่ท่ีจะมีการด าเนินการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบตอ้ง
รับผดิชอบงานหลกัของตนเองก่อน  อาจท าใหไ้ม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 



4. ข้อเสนอแนะ 
 

1)  พฒันาศกัยภาพและปลูกฝังขา้ราชการใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม  ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  ใหเ้ป็นรูปธรรมมากข้ึน 

2)  พฒันาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลในระดบับุคคล  โดยน าผลการประเมินมา
ใชป้ระกกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

3)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเขา้ถึงอ านาจการตดัสินใจ โดยใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน  อยา่งโปร่งใส  สมเหตุสมผล 

4) ใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 


