
 
รายงานผลการดําเนินงาน 

การป้องกนัการทจุรติ 

(1 ตลุาคม 2563 – 30  กนัยายน  2564)   
 

 
 
 
 
 

ประจาํปีงบประมาณ 2564 

 

 

โรงเรียนสวายจกีพทิยาคม อาํเภอเมืองบรีุรมัย ์จงัหวดับรีุรมัย ์

สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาบรีุรมัย ์

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 
คำนำ 

 
                 รายงานการดำเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียน 
สวายจีกพิทยาคม  ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปกิจกรรมและโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 2564 ของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  โดยประกอบ    
ไปด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ท้ังนี้ได้ดำเนินงานเสร็จส้ินแล้วตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป 
                                                                                             

 
                                                                                             โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
เร่ือง             หน้า 
 
หลักการและเหตุผล             1 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564         3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
               ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสริมสร้างให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนตระหนักถึง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
วัตถุประสงค์หลัก 
 
            1. เพื่อยกระดับจิตสำนึกให้กับคณะครูและบุคลากร ในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีในการ
ต่อต้านการทุจริต 
            2. เพื่อพัฒนาระบบกลไกและมาตรการสร้างมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตให้คณะครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาและบุคคลภายนอกให้มีความเช่ือมั่นและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
            3. เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ด้านการต่อต้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้
            ยุทธศาสตร์ท่ี  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
            ยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
    
ผลการดำเนินงาน 
              โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 ) จำนวน 5 กิจกรรม 
          1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
                 1.1  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” 

          1.1.1  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี(สร้างอาชีพ) 
          1.1.2  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน             

                    1.1.3  กิจกรรมการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริต 



1.1.4  กิจกรรมประชุม “โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”        
(บุคลากรในโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม) 

 1.2  กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2.1  ประชุมวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   2.1  กิจกรรมการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

2.1.1  ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2564 
และจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในด้านต่าง ๆ 

2.1.2  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนสวายจีก - 
พิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 

2.1.3  จัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการประเมิน ITA 
    2.2  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

 
บทสรุป 
               โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้ใช้แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2564  ในการดำเนินงานเพือ่ให้เกิดการทำงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดความเส่ียงต่อการ
เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จัดกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต กิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต สร้างเครือข่ายโรงเรียนสุจริต รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากรโดยวิธีสร้างความรู้ความ
เข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริตผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2564    
ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
              บุคลากรบางส่วน ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ยังไม่ทราบความเป็นมา
ของโครงการฯ วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการดำเนินงานการบูรณาการและการนำแนวทางการปฏิบัติสู่ห้องเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
             สอดแทรกความรู้ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนาและเสวนาให้กับคณะครูและบุคลากรท้ังเก่า 
และใหม่ในโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 



รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
 

โครงการ/กิจกรรม เปา้หมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี(สร้างอาชีพ) 

คณะกรรมการกิจกรรม 
บริษัทสร้างการดี ปฏิบัติ 
ตามแผนดำเนิน
โครงการให้บรรลุตาม
เป้าหมาย: 
นักเรียน 

1 ตุลาคม2563 – 
30 กันยายน 
2564 

-  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยได้
ดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรสู่อาชีพ เพื่อให้นักเรียน
สามารถสร้างอาชีพได้ และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
ในการประกอบอาชีพอีกท้ังโรงเรียนยงัสามารถ    
นำผลผลิตไปช่วยในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
 - ผลผลิต ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างอาชีพท่ีซื่อสัตย์ สุจริต    
และร่วมกิจกรรม ผ่าน  
- ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 นักเรียนเข้าใจระบบการทำงาน
ของบริษัทสร้างการดี 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 

บุคลากรโรงเรียน 

สวายจีกพิทยาคม 

 
 

1 ตุลาคม2563 – 
30 กันยายน 
2564 

-  สถานศึกษาได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมประกาศ

เจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการ      

แต่ละส่วนรวมถึงนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

ความเข้าใจใจ คุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 



 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

กิจกรรมการขับเคล่ือน 
หลักสูตรต้านทุจริต 

จัดหลักสูตรต้านทุจริต 
ศึกษาสำหรับนักเรียน 
เป้าหมาย: นักเรียน 

1 ตุลาคม2563 – 
30 กันยายน 2564 

-  โรงเรียนได้นำหลักสูตรต้านทุจริตจัดเป็นวิชา
เพิ่มเติมให้แก่นักเรียนทุกระดับช้ัน  
-  ผลผลิต ร้อยละ100 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง การต้านทุจริตและนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางต้านทุจริต  
-  ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับแนว 
ทางการต้านทุจริต 

กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและ

ค่านิยม 

การต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 

- กิจกรรมประชุม “โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม      
ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”            

(บุคลากรในโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม) 
 

โรงเรียนดำเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564 
ตามกิจกรรม 
เป้าหมาย: บุคลากรทุก 
คน 

1 ตุลาคม2563 – 
30 กันยายน 2564 

โรงเรียนจัดการศึกษาตามแนวทางโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต                
โดยการบูรณาการความรู้คู่คุณธรรมโดยนำ
คุณลักษณะ 5 ประการมาสอดแทรกในการ
บริหารงานและการจัดการเรียนการสอน 
-  ผลผลิต ร้อยละ 100 ของบุคลากรเข้าใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต  
-  ผลลัพธ์ บุคลากร ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการฯ
ด้วยความเข้าใจ 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กิจกรรมการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถ 

แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ 

ส่วนรวม 

- ประชุมวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

การจัดทำคู่มือ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการ 

1 ตุลาคม2563 – 
30 กันยายน 2564 

-  การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ                         
มีการประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
และประกาศบน website ของโรงเรียน 
-  ผลผลิต ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการ  
-  ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กิจกรรมการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ 

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

– ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2564 และ 

จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในด้านต่าง ๆ 

 
 

โรงเรียนดำเนินการ 
รายงานและสรุปผล
การดำเนินงานด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
เป้าหมาย:ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท้ังภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา 

1 ตุลาคม2563 – 
30 กันยายน 2564 

-  โรงเรียนได้บริหารจัดการโรงเรียนตามมาตรฐาน
โรงเรียนสุจริต รวมถึงการดำเนินงานจัดทำเอกสาร
เพื่อรับการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอก  เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพื่อแสดงถึง
ความโปร่งใส  ในการให้บริการและการดำเนินงาน  

-  ผลผลิต  ร้อยละ90 ของบุคลากรเข้าใจในการ

บริหารงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต  
-  ผลลัพธ์ อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 

กิจกรรมการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ 

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

- จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม                 
ประจำปงีบประมาณ 2564 

 

ขับเคล่ือนนโยบาย

และยุทธศาสตร์ด้าน

การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบสู่

การปฏิบัติ 

 

 

1 ตุลาคม2563 – 
30 กันยายน 2564 

โรงเรียนมี แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประจำปีงบประมาณ  2564 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กิจกรรมการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ 

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

- จัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ 

รองรับการประเมิน ITA 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

ท่ีดี ในองค์กรและ 

สาธารณชนให้เกิด

ความเช่ือมั่นใน

กระบวนการทำงาน

ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

1 ตุลาคม2563 – 
30 กันยายน 2564 

-  จำนวนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 

ในด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างการรับรู้ 

-  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ 

ระบบบริหารจัดการงานส่ือสารเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี 

พฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์ 

เป้าหมาย: ครูบุคลากร 

และนักเรียนทุกคน 

1 ตุลาคม2563 – 
30 กันยายน 2564 

- การดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม     
จิตสาธารณะ  

-  ผลผลิตร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  

-  ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 คณะครูนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมและมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน    
รับการปลูกฝังและร่วมกันสร้างเครือข่าย 

 


