
รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์และ

มาตรการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
เสริมสร้าง
จิตสำนึก ค่านิยม 
ให้สถานศึกษา
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้ 
และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- โครงการบริหารงบประมาณตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

คณะครู ปีงบประมาณ 
2564 

ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน
ร้อยละ 100 มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ 
ดำเนินงาน เพ่ือให้งานมี 
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้ 
และ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- จัดทำนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
แก่บุคลากร 

คณะครู ปีงบประมาณ 
2564 

ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน
ร้อยละ 100 ของคณะ 
ครูรับทราบและปฏิบัติ
ตามนโยบายและ
มาตรการเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี 
ความชื่อสัตย์สุจริต  
 -มีการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงาน  
บุคคลอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม 
โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ในการพิจารณาอย่างชัดเจน 

คณะครู ปีงบประมาณ 
2564 

ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 
ร้อยละ 100 มีความ
ซื่อสัตย์สุตจริตในการ
ทำงาน 



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์และ

มาตรการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
บูรณาการ
หน่วยงานทุกภาค
ส่วน ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 

บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกัน 
และแก่ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

- จัดทำเว็บไซต์ แจ้งเหตุทุจริต 
- จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

- จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้ง 
เหตุ ทุจริต 

คณะครู ปีงบประมาณ 
2564 

ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 
ร้อยละ 95 
ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมมีความรู้ความ 
เข้าใจเรื่องการจัดตั้งศูนย์ 
แจ้งเบาะแสและเรื่อง 
ร้องเรียน การทุจริต 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ ้า 

ระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
ควนเกยสุทธิวิทยา 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการทุจริต 
- แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น 

คณะกรรมการในการดำเนินงานต่าง ๆ 
ของ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

คณะครู ปีงบประมาณ 
2564 

ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 
ร้อยละ ๙๕ 
ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี 
ความรู้ความ เข้าใจเรื่อง 
การจัดทำ คู่มือเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติ งาน เพ่ือ 
ป้องกันผล ประโยชน์ทับ 
ซ้อน ของข้าราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาศักยภาพ
ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียน ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
สถานศึกษา 

พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ 
เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและแก ้ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

-  
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตคอรัปชันทั้งภาค 
การเมืองและภาครัฐ 
- มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกัน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

   คณะครู ปีงบประมาณ 
2564 

ผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากรของโรงเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
95 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมม ี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง 
การป้องกันและ ปราบ 
ปรามการทุจริต 
คอรัปชัน ทั้งภาค 
การเมืองและ ภาครัฐ 



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์และ

มาตรการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 

จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุล 
ให้เหมาะสม 

- จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

- จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคา 

กลาง ทางประกาศและเว็บไซต์ 
- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผน การ  
ใช้จ่ายเงินและเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ 

คณะครู ปีงบประมาณ 
2564 

ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 
ร้อยละ 100 มีการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการ 
เบิกจ่ายถูกต้องโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 

สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
กับภาคเอกชน 

- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

คณะครู ปีงบประมาณ 
    2564 

ผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากรของโรงเรียน 
และชุมชนร้อยละ 95 
สามารถ เข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารของ 
ทางโรงเรียน 

  
 โรงเรียนควนเกยสุทธิว ิทยา ได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นเครื ่องมือในการดำเนินการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำกับการทำงานเพ่ือให้เกิดการทำงานเพ่ือให้เกิดความ โปร่งใส 
ลดความเส ี ่ยงต ่อการเก ิดป ัญหาท ุจร ิตคอร ์ร ัปช ัน  รวมท ั ้ ง  การสร ้างภ ูม ิค ุ ้มก ันให ้แก ่บ ุคลากร  โดยว ิธ ีสร ้าง 
ความรู ้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสำนึก ปลูกสงคุณธรรม จริยธรรม 
และความชื่อสัตย์สุจริต 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเร ียนควนเกยสุทธิว ิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 

ปัญหา/อุปสรรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- คณะครูขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา  
- แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษามีปัญหาทำให้ไม่สามารถนำ 

ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ได้ ส่งผลให้คะแนนการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 



ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
แต่งตั้งคณะครูที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นพร้อมทั้งนำเสนอผู้บริหาร

คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นระบบและเป็นรูปแบบเดียว 
 
 
 
      ลงชื่อ 
        (นางบังอร  แป้นคง) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 


