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ประกาศโรงเรียนโรงเรียนร่มเกล้า 

เรื่อง ประกาศผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

…………………………………………………………….. 

ตามท่ีโรงเรียนร่มเกล้า ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2564–2566) โดย
เป็นการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐซึ่งก าหนดให้
องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการ
ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับ
นโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 โรงเรียนร่มเกล้า ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2564–2566) ( รอบ 12 เดือน ) เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ต่อไป ทั้งนี้ โรงเรียนร่มเกล้า ได้น าเสนอรายงานผลการน าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของโรงเรียนหนองแวงวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) มาเป็นข้อมูล เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

ลงชื่อ  
                  (นายวิชัย  ภาวะบุตร) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  
( พ.ศ.2564 – 2566 ) 

………………………………………………………. 

โรงเรียนร่มเกล้า ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ.2564 –2566 ) และบัดนี้การ
ด าเนินงานตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน ป้องกัน
การทุจริต 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  
( พ.ศ. 2564 – 2566 ) ประกอบด้วย 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม บริหารงานในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
                 ประกอบด้วย 4 มาตรการ 13 กิจกรรม 

            ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานภายในองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต  
                ประกอบด้วย 3 มาตรการ 11 กิจกรรม 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริตภาครัฐ  
                ประกอบด้วย 7 มาตรการ 4 กิจกรรม 2 โครงการ 

            ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันการทุจริตภาครัฐ  
                ประกอบด้วย 4 มาตรการ 8 กิจกรรม 

รายละเอียดมาตรการ กิจกรรม โครงการ ที่ได้มีการด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 ปรากฏตาม
รายงานผลการน าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนร่มเกล้า ประจ าปีงบประมาณ 
2564  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   รอบ 1 ปีงบประมาณ 2564 

 

ประเด็นการก ากับติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินการ 
โครงการ / กิจกรรม ยังไม่ได้เบิกจ่าย เบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  
เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมบริหารงาน
ในองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล  
ประกอบด้วย 4 มาตรการ 13 กิจกรรม 

 
- 

 
- 

ด าเนินการครบ ทั้ง 4  
มาตรการ 13 กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  
บูรณาการหน่วยงานภายในองค์กรทุก
ภาคส่วน ในการป้องกันการทุจริต  
ประกอบด้วย 3 มาตรการ 11 กิจกรรม 

 
- 

 
- 

ด าเนินการครบทั้ง 3  
มาตรการ 11 กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่3:  
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน
การทุจริตภาครัฐ 
ประกอบด้วย 7 มาตรการ 4 กิจกรรม 
2 โครงการ 

 
 
- 

      
 
     20,000 

ด าเนินการครบทั้ง 3  
มาตรการ 11 กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกัน
การทุจริต ภาครัฐ  
ประกอบด้วย 4 มาตรการ 8 กิจกรรม 

 
- 

 
- 

ด าเนินการครบทั้ง 4  
มาตรการ 8 กิจกรรม 

 

     ลงชื่อ                                                                        ลงชื่อ 
              (นายพูลศักดิ์  ศิลปี)                                                         (นายวิชยั  ภาวะบุตร) 
                 ผู้รายงานข้อมูล                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า 

 

 

 

 

 

 

 



ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐช่วยกระตุ้นให้บุคลากร
ในสถานศึกษาเกิดความตระหนักในการท างานที่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนกฎหมายและเกิดการติดตามงาน
อย่างเป็นระบบ 
  2. ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและประชาชน 
  3. เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานมีความละเอียดรอบคอบในการ
ท างาน ลดความผิดพลาดในการด าเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
  4. ประชาชนเกิดความม่ันใจในการท างานของภาคราชการมากขึ้นลดจ านวนการร้องเรียน เพ่ิมความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของภาคราชการ 
  5. เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริต และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานเสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. เป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต
ของบุคลากรในหน่วยงานเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา 
  7. เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระท าผิดซึ่งท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดี 
โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง 
  8. เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และท่ัวถึง 

ปัญหาอุปสรรค 

1. การปลูกจิตส านึกของบุคคลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ต้องใช้กระบวนการให้ความรู้การกระตุ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการกล่อมเกลาท าให้ผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมยังไม่ชัดเจน 
  2. ภาคประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของตนเองโดยเห็นว่าการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ประกอบกับความเกรงกลัวอิทธิพล
จึงไม่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  3. การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างเป็นการเพ่ิมภาระจากการปฏิบัติงานประจ า ประกอบกับ
ภารกิจหน้าที่ของสถานศึกษามีอยู่รอบด้าน แต่บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อยท าให้การจัดท าและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
  4. บุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าตัวชี้วัด 

ข้อเสนอแนะ 
  1. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากร ทั้งคณะผู้บริหาร มีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกกรณี 
  2. พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคลโดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
  3. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอนเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
อย่างแท้จริง 


