
 

 
แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริต 
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โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
ต าบลสวายจกี  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาบุรีรัมย์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    



 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ที่มา หลักการ และเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2564  ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  โดยเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร 
โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน อันจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น และรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสาน
ความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเจตจ านงของรัฐบาลที่ก าหนดให้การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุตริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) มาเป็นแนวทางในการก าหนดเป็นกิจกรรม/โครงการซึ่งสาระส าคัญ 
ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าวประกอบด้วย 
 

วิสัยทัศน์ 
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 

พันธกิจ 
1. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต รวมถึงปรับเปลี่ยนฐานความคิด 

เพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2. พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการท างานระหว่างเครือข่ายการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วนและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือลดอุปสรรคในการบูรณาการและการด าเนินงาน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในและระหว่างประเทศ 



 
3. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมายโดยเป็นนวัตกรรม 

ที่เป็นประโยชน์ 
4. สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันและร่วมป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 
 

วัตถุประสงค์หลัก 
1. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
3. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วม 

ต่อต้านการทุจริต เกิดความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
4. เพ่ือยกระดับสมรรถนะการด าเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในด้านการต่อต้านการทุจริต 

ให้เท่าทันกับสถานการณ์และได้มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

เมื่อศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วเห็นว่า กิจกรรมที่
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมจักต้องด าเนินการเพ่ือสนองยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับคน ได้แก่ กิจกรรมที่สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
เป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต และกิจกรรมส่งเสริมให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน  
รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นคนเก่งและสามารถท างานได้สมบูรณ์ในขอบเขต 
ความรับผิดชอบของตนเอง 

2. กิจกรรมเกี่ยวกับระบบการท างานภายในส านักงาน ควรมีระบบการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน 
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือความโปร่งใส และระบบการ
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่ 
ว่ามีการทุจริต ปฏิบัติ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ 
 



3. กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร มีการปลูกฝังการท างานเป็นทีม โดยใช้ค าว่า Teamwork เป็นหลัก
ในการท างานมีการน าเอาผลการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปี พ.ศ. 2563 
มาเป็นส่วนประกอบในการก าหนดเป็นกิจกรรม/โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสรุปสาระส าคัญ 
ของผลการด าเนินการได้ว่าในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนสวายจกีพิทยาคมไม่ได้รับเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด กิจกรรมการ/โครงการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเป็นกิจกรรม/โครงการที่เน้นหนักด้านการด าเนินงานเชิงรุก เช่น 

-  มาตการด้านการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับข้าราชการ 
มีกิจกรรม/โครงการ คือให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประชุมของส านักงาน 

-  มาตรการด้านการใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือการปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยน ฐานความคิด    
มีกิจกรรม/โครงการ โดยส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเก่ียวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม  
หลักธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น 

-  มาตรการด้านสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในการต่อต้านการทุจริต มีกิจกรรม/โครงการ การจัดให้มีตู้รับฟัง 
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน ระบบฟังข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแสในช่องทางต่าง ๆ  
การท าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การตอบสนองข้อร้องเรียนกรณีกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตประพฤติชอบ  
การด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 

-  มาตรการด้านการสร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต   
มีกิจกรรม/โครงการ โดยมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการร้องเรียนของส านักงาน และมีคู่มือการปฏิบัติงาน 
ในเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
ประวัติโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมือง 13 กิโลเมตร เดิมเป็นสาขาของโรงเรียน 
ภัทรบพิตร  โดยสภาต าบลสวายจีกมีการประชุมตกลงกันว่าให้ก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น บริเวณท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 14 บ้านสวายจีก ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 เดือนเมษายน 2539  ในปี 2535 ได้เปิดรับนักเรียนครั้งแรก สามารถรับนักเรียน
ได้ 2 ห้องเรียน จ านวน 72 คน ในวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2540 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นายมนต์ชัย แผ้วพลสง  
ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมคนแรก ในปีเดียวกันได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายขึ้น และในปี พ.ศ. 2540  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งนายมนต์ชัย  แผ้วพลสง  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
สวายจีกพิทยาคม การจัดการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  
เมื่อวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550  นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม โดยมีนายสุเธียร เชาวนกุล 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ในขณะนั้น  



ปัจจุบันโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมมีอาคารเรียน 3 หลัง โรงฝึกงาน 1  หลัง  อาคารชั่วคราว  2  หลัง  
ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายวุฒิชัย  สารุสุข  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  บริหารจัดการโดย 
จดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได้เรียนอย่างทั่วถึงทั้งสายอาชีพ สายสามัญ  
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหาร  จ านวน  6  คน  ดังนี้  

1. นายมนต์ชัย  แผ้วพลสง     ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ.  2540 – 2550  
2. นายประชัย  พรสง่ากุล    ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ.  2550 – 2554  
3. นายอุดม  วัชรพงศ์ศิริ    ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ.  2554 – 2556   
4. นายกาญจนพงษ์  ตราชู   ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ.  2556 – 2559   
5. นายวรากร  เสนามาตย์    ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ.  2559 – 2563   
6. นายวุฒิชัย  สารุสุข    ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ.  2563 - ปัจจุบัน 

 
แนวทางการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย  
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน   

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ด ารงไว้ความเป็นไทย  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 พันธกิจ  

1. พัฒนาด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
2. พัฒนาด้านอาชีวะให้ผู้เรียนก้าวสู่อาชีพ  
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อโอกาสและทางเลือกส าหรับทุกคน  
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
5. ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย  

 
จุดเน้น/นโยบายของสถานศึกษา เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรมและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย  
2. ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ  
3. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  สร้างโอกาสและทางเลือกส าหรับทุกคน    
4. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน 

การศึกษา  
5. โรงเรียนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  



6. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
      

สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา  
   สภาพชุมชน  
   สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  เป็นชุมชนชานเมืองจ านวนทั้งหมด 19  หมู่บ้าน  
การตั้งบ้านเรือนไม่แออัดมีอากาศที่บริสุทธิ์  ไม่มีปัญหามลพิษ ห่างจากอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ  13  กิโลเมตร  
 
   สภาพเศรษฐกิจ   

ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่รายได้มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูกโดยพืชที่ปลูก
ส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูกข้าวมากกว่าพืชชนิดอ่ืน ๆ นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผักและผลไม้  
และบางส่วนท าการปศุสัตว์  เช่น สุกร ไก่ เป็ด โค กระบือ ปลา  เป็นต้น  ด้วยสภาพของชุมชนอยู่ใกล้กับตัวจังหวัด
จึงท าให้บางคนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  เช่น  ก่อสร้าง  แม่บ้าน  พนักงานโรงงาน    
 

สภาพสังคม  
สังคมส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบพ่ีน้อง  มีน้ าใจแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี  เนื่องจาก

บ้านเรือนที่อยู่ใกล้ชิดติดกันส่วนใหญ่จะเป็นญาติ ๆ กัน ท าให้สังคมมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมต่าง ๆ 
พร้อมทั้งมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชน  โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในชุมชน 
ในการจัดงานประเพณี ต่าง ๆ มีการใช้ภาษาถ่ิน (ไทยสวายจีก, เขมร) ในการสื่อสารมากกว่าภาษาไทย  
  
เอกลักษณ์  
    “โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม”  
 
อัตลักษณ์  
    “เรียนรู้สู่อาชีพ”  
 
ค าขวัญของโรงเรียน  

“คุณธรรม น าความรู้ มุ่งสู่อาชีพ”  
 
 
 
 
 



สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 

 
 

 
 
ปรัชญาประจ าโรงเรียน  

“ปญฺญา นราน  รตน ”   หมายถึง   ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์    
 

สีประจ าโรงเรียน    
    สีแสด : เทา  
    “ สีแสด”         หมายถึง          แสงสว่าง         

“ สีเทา”       หมายถึง         ความรู้  
   สีแสดเทา   จึงหมายถึง  “ความรู้เป็นแสงสว่างน าทางชีวิต  
 
อักษรย่อโรงเรียน ส.จ.พ. 
 
ผู้บริหารโรงเรียน นายวุฒิชัย  สารุสุข 
 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และผลประโยชน์ทับซ้อน  ของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้รับผิดชอบ 

1.เสริมสร้างจิตส านึก 
ค่านิยมให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมให้แก่หน่วยงาน
ภาครฐั บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ใน
การร่วมกันแก้ปัญหา และ
การพัฒนา ตลอดจนการ
วางรากฐานในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิตโดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล 

เผยแพร่ความรู้
ประชาสัมพันธ์การด าเนิน
ชีวิตโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลตามแนวทาง
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างน้อย 2
ช่องทาง 

งบประมาณ
โรงเรียน 

งานบริหารทั่วไป 

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล 

-จัดอบรมหัวข้อเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล                
-กล่าวค าปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต ทุกวันจันทร์และ                
วันอังคาร 
-กล่าวค าปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต ก่อนการประชุมทุก
ครั้ง 

จ านวนครั้งในการจัด
ฝึกอบรม/สัมมนา หรือจ านวน
ครั้งในการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมในหน่วยงานอื่น 

อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

งบประมาณ
โรงเรียน 

งานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้รับผิดชอบ 

 1.3 ส่งเสริมค่านิยมร่วมกันใน
การเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์ และการต่อต้านการ
ทุจริต 

คัดเลือกข้าราชกการและ
ลูกจ้างประจ าดีเด่น 

ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าดีเด่น 

ปีละ 1 ครั้ง งบประมาณ
โรงเรียน 

งานบุคคล 

2.บูรณาการหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ทุกภาคส่วนในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน  ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ   

2.1 ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริต 

เผยแพร่ขา่วสารต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและ
ส่งเสริมการมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรโรงเรียน
สวายจีกพิทยาคม ได้รับข้อมูล
ข่าวสารการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และข่าวสารการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ 100 งบประมาณ
โรงเรียน 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางเบาะแส และการ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

จ านวนช่องทางประชาสัมพันธ์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และ
กล่องรับเรื่อง 
ร้องเรียนของโรงเรียนสวายจีก
พิทยาคมให้เป็นที่ทราบโดย
ทั่วกัน 

อย่างน้อย 2
ช่องทาง 

งบประมาณ
โรงเรียน 

-งานบริหาร
ทั่วไป 
-งานรับเรื่อง
ร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้รับผิดชอบ 

เฝ้าระวังการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2.3 สร้างเครือข่ายภายนอก
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการป้องกันการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล 

-สัมมนา/ฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ ปปช.
น้อย ตามโครงการโรงเรียน
สุจริต 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ ปปช. 
สพฐ.ชุมชน ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

จ านวนครั้งในการจัด
สัมมนา/ฝึกอบรมให้แก่
หน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

อย่างน้อย 2
ครั้ง 

งบประมาณ
โรงเรียน 

คณะกรรมการ
โครงการโรงเรียน
สุจริต 

2.4 สร้างเครือข่ายภายใน
องค์กร เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
สอดส่องการประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรโรงเรียนสวาย
จีกพิทยาคม 

สมาชิกเครือข่ายภายในโรงเรียน 
เพ่ือสอดส่องการประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตย่อยประจ าหน่วยงาน 

จ านวนการจัดท าคู่มือการ
ด าเนินการป้องกันการ
ประพฤติมิชอบและรายชื่อ
สมาชิกเครือข่ายภายใน
โรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 

อย่างน้อย 1
ครั้ง 

งบประมาณ
โรงเรียน 

บุคลากรโรงเรียน
สวายจีกพิทยาคม 
ทุกคน 
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2.5 สร้างและส่งเสริมองค์กร
และบุคลากรในโรงเรียน ให้
เป็นหน่วยงานต้นแบบใส
สะอาด และซื่อตรงกับงาน 
สร้างจิตส านึกท่ีดี มีค่านิยมท่ี
ถูกต้อง 

จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาหน่วยงาน เป็นองค์กร
ต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ 
รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 

จ านวนแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2564 
 
 
 

อย่างน้อย 
จ านวน 1 
แผน 
 
 

งบประมาณ
โรงเรียน 
 
 
 

คณะท างาน ร่างแผน
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต 

3. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
       วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเป็นการสร้าง
กระบวนการ 
ร่วมมือด้านการป้องกัน 

3.1 ส่งเสริมให้มีการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของโรงเรียน 

จัดท าระบบการควบคุมภายใน
ให้สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดิน 

รายงานการควบคุมภายในที่
มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

จ านวน 1
ครั้ง/ปี 

งบประมาณ
โรงเรียน 

- สตน 
- งานงบประมาณ                       
 

3.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของกฎหมายต่อต้านการ
ทุจริต 

ด าเนินการตามขั้นตอนทาง
กฎหมายต่อข้อร้องเรียนที่
โรงเรียนได้รับอย่างเคร่งครัด 

ร้อยละของการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียนที่ได้รับแจ้ง 

ร้อยละ 100 งบประมาณ 
โรงเรียน 

งานบริหารทั่วไป 

3.3 จัดระบบการท างานให้มี
ความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

จัดท าประกาศโรงเรียนเผยแพร่
ขั้นตอนการด าเนินงานให้เป็นที่
ทราบโดยทั่วกัน 

จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประกาศของ
โรงเรียน ในการรับสมัคร
บุคคลเข้า 
ปฏิบัติงานในโรงเรียนหรือ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

อย่างน้อย 2
ช่องทาง 

งบประมาณ 
โรงเรียน 

-งานบุคคล 
-งานพัสดุและ 
สินทรัพย์ 
-งาน 
ประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียน 
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4.พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้สัมฤทธิ์ผล
แก้ไขสภาพปัญหาการ
ทุจริตให้เป็นระบบ 

4.1 เสริมสร้างทักษะความรู้
ในการป้องกันการทุจริต
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

ให้ความรู้แก่บุคลากรความรู้ใน
การป้องกันการทักษะและ
เพ่ิมพูนความรู้ในการป้องกัน
การทุจริต 

จ านวนครั้งในการส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการป้องกันการ
ทุจริต 

อย่างน้อย 1
ครั้ง 

งบประมาณ
โรงเรียน 

-งานบุคคล 

4.2 ส่งเสริมการประพฤติตน
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา
ให้แก่บุคลากรโรงเรียน ให้มี
จิตส านึกในจรรยาบรรณของ
การประกอบอาชีพรับราชการ 

จ านวนครั้งในการจัด
ฝึกอบรม/สัมมนาหรือ
กิจกรรมส่งเสริมเพ่ือให้
ความรู้เรื่องมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการอย่างมี
จรรยาบรรณของการ 
เป็นข้าราชการที่ดี 

อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

งบประมาณ
โรงเรียน 

-งานบุคคล 

4.3 จัดระบบการท างานและ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

จัดท าคู่มือและจัดระบบการ
ท างานเพ่ือเป็นแนวทาง 
ด าเนินงานที่ไปในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถ
ตรวจสอบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนคู่มือประกอบการ
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนจัดท า
ขึ้น 

อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

งบประมาณ
โรงเรียน 

-งานบุคคล 
-คณะท างาน 
ร่างแผน 
ป้องกันและ 
ปราบปราม 

 


