
รายงาน  

 

 

 

 
 



คำนำ 

  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงาน ตามแผน

ป้องกันการทุจริต ระยะท่ี 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2563– มีนาคม พ.ศ.2564) โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

ได้ดำเนินงานและมีข้อเสนอแนะผลจากการดำเนินงานดังรายการท่ีได้จัดขึ้นและรายงานตามวัตถุประสงค์และ

แผนการป้องกันการทุจริต ให้กับผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงการกำกับติดตามการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริตของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

            โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  
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ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนสุจรติ  

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
------------------------------------------------------------------  

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน

สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือ “โรงเรียนสุจริต”) เมื่อปีพ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันเพื่อให้ ผู้บริหาร 

ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต (Upright School 

Declaration) ขึ้น โดยใช้ข้อความว่า  

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอให้

คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคล่ือนโครงการ“โรงเรียน สุจริต”ดังนี้ 

1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

  2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 

  3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความ ยั่งยืน

ท้ังหมดนี้ เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล (ภาคีโรงเรียนสุจริต 7 มีนาคม พ.ศ. 2556) 

 ปฏิญญาท้ัง 3 ข้อนำมาซึ่งการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริตด้วยวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตให้เกิดแก่ผู้เรียน ดังนี้ 

ทักษะการคิด

มีวินัย

ซื่อสัตยสุ์จริต

พอเพียง

จิตสาธารณะ



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

สร้างค่านิยมในความซ่ือสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม สถาณะของการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ยังไม่ถึง

กำหนด/ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 

1 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และ ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 
กิจกรรมบริษัทสร้าง

การดี(สร้างอาชีพ) 

  √ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 โดยได้ดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรสู่อาชีพ 
เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างอาชีพได้ และมี
ความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพอีกท้ัง
โรงเรียนยงัสามารถนำผลผลิตไปช่วยในกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 
ผลผลิต  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างอาชีพท่ีซื่อสัตย์ 
สุจริตและร่วมกิจกรรม ผ่าน 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 นักเรียนเข้าใจระบบการ

ทำงานของบริษัทสร้างการดี 

บุคลากรโรงเรียน 

สวายจีกพิทยาคม 

 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม สถาณะของการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ยังไม่ถึง

กำหนด/ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 

2
  
 
 
 
  
  
 

กิจกรรมประกาศ

เจตนารมณ์/กำหนด

นโยบาย คุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ป้องกัน

การทุจริต” (โครงการ

โรงเรียนสุจริต) 

  √ สถานศึกษาได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการ
แต่ละส่วน รวมถึงนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจใน ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โรงเรียนได้นำหลักสูตรต้านทุจริตจัดเป็นวิชา
เพิ่มเติมให้แก่นักเรียนทุกระดับช้ัน  
ผลผลิต ร้อยละ100 นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการต้านทุจริตและนักเรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางต้านทุจริต 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ
แนว ทางการต้านทุจริต 
 

บุคลากรโรงเรียน 

สวายจีกพิทยาคม 

 

 

 

 



พัฒนาเคร่ืองมือและระบบการบริหารงานเพื่อปอ้งกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม สถาณะของการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ยังไม่ถึงหนด/

ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 

1 จัดทำคู่มือและจัดระบบ
การทำงานเพื่อเป็น
แนวทางดำเนินงานที่ไป
ในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถตรวจสอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 √  โรงเรียนได้บริหารจัดการโรงเรียนตาม

มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต รวมถึงการ

ดำเนินงานจัดทำเอกสารเพื่อรับการประเมินผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก เพื่อ

เผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพื่อแสดงถึงความ

โปร่งใสในการให้บริการและการดำเนินงาน  

ผลผลิต ร้อยละ 90 ของบุคลากรเข้าใจในการ

บริหารงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต  

ผลลัพธ์ อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน  

คณะทำงาน

โรงเรียนสุจริต 

คณะครูทุกคน 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
เป็นองค์กรต้นแบบ
ความซ่ือตรงในภาครัฐ 
รวมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจ 

  √ 

3 จัดทำระบบการควบคุม

ภายในให้สอดคล้องกับ

ระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน 

  √ 



เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม สถาณะของการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ยังไม่ถึง 

กำหนด/ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 

1 กิจกรรมการขับเคลื่อน 

หลักสูตรต้านทุจริต 

  √ โรงเรียนได้นำหลักสูตรต้านทุจริตจัดเป็นวิชา

เพิ่มเติมให้แก่ นักเรียน ม.1- ม.6 และสอดแทรก

ในการจัดกิจกรรมช่ัวโมงพบครูท่ีปรึกษาและการ

ประชุม 

ผลผลิต ร้อยละ 100 นักเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจเรื่อง การต้านทุจริตและนักเรียนเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวทางต้านทุจริต  

ผลลัพธ์  ร้อยละ 100 นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวทางการต้านทุจริต  

คณะทำงาน

โรงเรียนสุจริต 

คณะครูทุกคน 

 

 

 

 

 

 



สรุปโครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบติัติป้องกันการทุจริตของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความสำเร็จ

ของผลผลิต 

ความสำเร็จของ

ผลลัพธ ์

ผู้รับผิดชอบ 

1.เสริมสร้างจิตสำนึก 

ค่านิยม ให้หน่วยงาน

ภาครัฐ  บริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์การดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-จัดอบรมหัวข้อเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
-กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทุกวันจันทร์และ วัน
อังคาร 
-กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ก่อนการประชุมทุกครั้ง 

100 100 งานบริหารท่ัวไป 

คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น 100 100 งานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปโครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบติัติป้องกันการทุจริตของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความสำเร็จ

ของผลผลิต 

ความสำเร็จของ

ผลลัพธ ์

ผู้รับผิดชอบ 

2.บูรณาการหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

เผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและ 

ส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

100 100 งานประชาสัมพันธ ์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเบาะแส และการร้องเรียน

เรื่องการทุจริตปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

100 100 -งานบริหารท่ัวไป 

-งานรับเรื่องร้องเรียน 

-สัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่หน่วยงานภายนอก 
-แต่งต้ังคณะกรรมการ ปปช.น้อยตามโครงการ 
โรงเรียนสุจริต 
-แต่งต้ังคณะกรรมการ ปปช. สพฐ.ชุมชน ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

100 100 คณะกรรมการโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

สมาชิกเครือข่ายภายในโรงเรียน เพื่อสอดส่องการ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและเป็น 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตย่อยประจำหน่วยงาน 

100 100 บุคลากรโรงเรียนสวายจีก
พิทยาคมทุกคน 

จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน เป็นองค์กร
ต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ รวมทั้งสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ 

100 100 คณะทำงาน ร่างแผน
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 



สรุปโครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบติัติป้องกันการทุจริตของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความสำเร็จ

ของผลผลิต 

ความสำเร็จของ

ผลลัพธ ์

ผู้รับผิดชอบ 

3.เสริมสร้างความ

เข้มแข็งในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ 

 

จัดทำระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

85 85 -สตน 
-งานงบประมาณ 

ดำเนินการตามข้ันตอนทางกฎหมายต่อข้อร้องเรียน 

ท่ีโรงเรียนได้รับอย่างเคร่งครัด 

85 85 งานบริหารท่ัวไป 

จัดทำประกาศโรงเรียนเผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ให้เป็นที่ทราบโดยท่ัวกัน 

100 100 -งานบุคคล 
-งานพัสดุและสินทรัพย์ 
-งานประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปโครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบติัติป้องกันการทุจริตของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความสำเร็จ

ของผลผลิต 

ความสำเร็จของ

ผลลัพธ ์

ผู้รับผิดชอบ 

4.พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใน 
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

ให้ความรู้แก่บุคลากรความรู้ในการป้องกันการทักษะและ
เพิ่มพูนความรู้ในการป้องกันการทุจริต 

85 85 -งานบุคคล 

โครงการฝึกอบรม/สัมมนาให้แก่บุคลากรโรงเรียนให้ 
มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณของการประกอบ 
อาชีพรับราชการ 

100 100 -งานบุคคล 

จัดทำคู่มือและจัดระบบการทำงานเพื่อเป็นแนวทาง 
ดำเนินงานท่ีไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถ 
ตรวจสอบข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

100 100 -งานบุคคล 
-คณะทำงานร่างแผน
ป้องกันและปราบปราม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ระดับ เกณฑก์ารให้คะแนน 

5 โครงการบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 85 

4 โครงการบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 80 

3 โครงการบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 75 

2 โครงการบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 70 

1 โครงการบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 65 

 

 

 

 

 

 


