รายงานผลการดําเนินงานการ
ป้องกันการทุจริต
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

ประจําปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
รายงานการดําเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2563 โรงเรียน
บ้านกรวดวิทยาคารฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุปกิจกรรมและโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจําปี 2563 ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
โดยประกอบไปด้วย รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งนี้ได้ดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้วตาม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่อไป
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล

1

รายงานผลการดําเนินการป้องกันทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2563

5

หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จึงได้ดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสริมสร้างให้คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อยกระดับจิตสํานึกให้กับคณะครูและบุคลากร ในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ใน
การต่อต้านการทุจริต
2. เพื่อพัฒนาระบบกลไกและมาตรการสร้างมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตให้คณะครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลภายนอกให้มีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
3. เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ด้านการต่อต้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกภาคส่วน
ผลการดําเนินงาน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563 ) จํานวน 8 กิจกรรม

1.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน
1.1) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
1.2) กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา“ ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต
1.3) กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
1.4) กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
1.5) กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต
1.6) กิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง(Project citizen)
1.7)กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
1.8) กิจกรรมโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
2.) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
2.1) จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
2.2) จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
3.) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกภาคส่วน
3.1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครูบุคลากร
และนักเรียน
บทสรุป
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้ใช้
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการทํางานเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน จัดกิจกรรมด้านการป้องกันการ
ทุจริต กิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต สร้างเครือข่ายโรงเรียน
สุจริต รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากรโดยวิธีสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสํานึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริตผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด

ปัญหา/อุปสรรค
ประจําปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนได้รับบุคลากรใหม่มาจํานวนหนึ่งจึงทําให้บุคลากรบางส่วน
ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ในฐานะของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตของ
สพม.บุรีรัมย์ ยังไม่ทราบความเป็นมาของโครงการฯ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการดําเนินงานการบูรณา
การและการนําแนวทางการปฏิบัติสู่ห้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
สอดแทรกความรู้ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนาและเสวนาให้กับคณะครูและบุคลากรทั้งเก่า
และใหม่ในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

รายงานผลการดําเนินการป้องกันทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี

กิจกรรมการอบรม
ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา“
ป้องกันการทุจริต”
โครงการโรงเรียนสุจริต

เป้าหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2562 – สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยได้ดําเนินกิจกรรมตามหลักสูตรสู่
บริษัทสร้างการดี ปฏิบัติ
30 กันยายน 2563 อาชีพ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างอาชีพได้ และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบ
ตามแผนดําเนินโครงการให้
อาชีพผลผลิต อีกทั้งโรงเรียนยังสามารถนําผลผลิตไปช่วยในกิจกรรมสาธารณะ
บรรลุตามเป้าหมาย:
ประโยชน์ของทางสภากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์โดยการจัดโรงทานขนมและเบอเกอรี่อีก
นักเรียน
ด้วย
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างอาชีพที่ซื่อสัตย์ สุจริต
และร่วมกิจกรรม ผ่าน ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 นักเรียนเข้าใจระบบการทํางานของบริษัท
สร้างการดี
คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.
1 ตุลาคม 2562 – สถานศึกษาได้ดําเนินงานจัดกิจกรรมการอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อยและจัดประชุม
ชุมชนและป.ป.ช.น้อยมี
30 กันยายน 2563 คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริต”เพื่อให้
บทบาทและหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแต่ละส่วน รวมถึงนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
คณะกรรมการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้และผู้เข้าร่วม
มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อย
อบรมนําความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนสอดส่องดูแลความสุจริตของ
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
โรงเรียนสู่การปฏิบัติ
โดยมีผลผลิต ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องของการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 คณะกรรมการทั้ง 2 คณะเข้าใจในบทบาทและหน้าที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมค่ายเยาวชนคน ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมี
1 ตุลาคม 2562 –
การดําเนินการจัดอบรมให้ความรูด้ ้านการป้องกัน และปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการ
ดีของแผ่นดิน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
30 กันยายน 2563 ของโรงเรียนสุจริต โดยปรับการดําเนินการของกิจกรรมไปไว้ในชั่วโมงประชุมระดับ
ตามคุณลักษณะ 5
และชั่วโมงโฮมรูมหรือแม้กระทั่งชั่วโมงหน้าเสาธง โรงเรียนยังสร้างเครือข่ายโรงเรียน
ประการของโรงเรียนสุจริต
สุจริตกับหน่วยงานและองค์อื่นๆตามโอกาสอันเหมาะสม
เป้าหมาย: ครูบุคลากร
ผลผลิต ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ เข้าใจในคุณลักษณะ 5
และนักเรียนทุกคน
ประการของโรงเรียนสุจริต ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 คณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
และมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันรับการปลูกฝังและร่วมกันสร้างเครือข่าย
กิจกรรมสื่อภาพยนตร์ มีการจัดกิจกรรม
1 ตุลาคม 2562 –
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคมไม่ ทนต่อการทุจริต เพื่อพัฒนา
สร้างสรรค์สังคมไม่ทน สอดแทรกในชั่วโมงสอน 30 กันยายน 2563
ความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นตาม
ต่อการทุจริต
วิชาต้านทุจริต
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยครูผู้สอนนําคลิปเกี่ยวกับการต้านทุจริต
เป้าหมาย:นักเรียน
ให้ผ้สอนได้วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในชั่วโมงเรียน
ผลผลิต ร้อยละ 80 ของเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การไม่ทนต่อความทุจริต มี
คุณลักษณะที่ดี 5 ประการผลลัพธ์ ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการไม่ทนต่อการทุจริต
โรงเรียน สพฐ. ใส
โรงเรียนดําเนินการตาม
1 ตุลาคม 2562 –
โรงเรียนจัดการศึกษาตามแนวทางโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
สะอาด ปราศจาก
แผนปฏิบัติการ
30 กันยายน 2563 สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต โดยการบูรณาการความรู้คู่คุณธรรม
คอร์รัปชัน
ปีงบประมาณ 2563
โดยนําคุณลักษณะ 5 ประการมาสอดแทรกในการบริหารงานและการจัดการเรียนการ
ตามกิจกรรม
สอนผลผลิต ร้อยละ 100 ของบุคลากรเข้าใจในการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียน
เป้าหมาย : บุคลากรทุก
สุจริต ผลลัพธ์ บุคลากร ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการฯด้วยความเข้าใจ
คน

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมการขับเคลื่อน จัดหลักสูตรต้านทุจริต
1 ตุลาคม 2562 –
โรงเรียนได้นําหลักสูตรต้านทุจริตจัดเป็นวิชาเพิ่มเติมให้แก่นักเรียน ม.6 และ
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาสําหรับนักเรียน
30 กันยายน 2563 สอดแทรกในการจัดกิจกรรมชั่วโมงพบครูที่ปรึกษาและการประชุมระดับ
เป้าหมาย : นักเรียน
ผลผลิต ร้อยละ 100 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต้านทุจริตและนักเรียน
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางต้านทุจริต ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการต้านทุจริต
สร้างสํานึกพลเมือง
โรงเรียนจัดอบรมการสร้าง
1 ตุลาคม 2562 –
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมการสร้างสมนึกพลเมืองในชั่วโมงประชุมระดับของแต่ละ
(Project citizen)
สํานึกพลเมืองให้แก่ผู้เรียน
30 กันยายน 2563 ระดับ ปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ให้เกิดแก่ครูและนักเรียนใน
ในชั่วโมงประชุมระดับ
โรงเรียนผลผลิต ร้อยละ 100 ของเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การสร้างสมนึก
เป้าหมาย:นักเรียน
พลเมือง มีคุณลักษณะที่ดี 5 ประการผลลัพธ์ นักเรียนร้อยละ 100 เข้าใจแนวทางการ
สร้างสมนึกพลเมือง
การประเมินคุณธรรม
โรงเรียนดําเนินการ
1 ตุลาคม 2562 –
โรงเรียนได้บริหารจัดการโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต รวมถึงการดําเนินงาน
และความโปร่งใสในการ รายงานและสรุปผลการ
30 กันยายน 2563 จัดทําเอกสารเพื่อรับการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่
ดําเนินงานหน่วยงาน
ดําเนินงานด้านคุณธรรม
ต่อสาธารณะชนเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการให้บริการและการดําเนินงานผลผลิต
ภาครัฐ
และความโปร่งใส
ร้อยละ 90 ของบุคลากรเข้าใจในการบริหารงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต ผลลัพธ์
เป้าหมาย:ผู้มีส่วนได้ส่วน
อยู่ในระหว่างการดําเนินงาน
เสียทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ การจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแส
1 ตุลาคม 2562 –
มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต บน website ของโรงเรียน
แจ้งเบาะแสและเรื่อง
และเรื่องร้องเรียนการ
30 กันยายน 2563 บ้านกรวดวิทยาคาร ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริต
ทุจริต การทุจริต
ผลผลิต ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ เข้าใจเรื่องการจัดตั้งศูนย์แจ้ง
เบาะแสและเรื่องร้องเรียน การทุจริต ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 ไม่มีการร้องเรียน
กิจกรรมการจัดทําคูม่ ือ การจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการ
1 ตุลาคม 2562 –
การจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
30 กันยายน 2563 มีการประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและประกาศบน website ของ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงเรียน
ทับซ้อนของข้าราชการ ข้าราชการ
ผลผลิต ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ เข้าใจเรื่องการจัดทําคู่มือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ ผลลัพธ์ ร้อย
ละ 95 จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกภาคส่วน
กิจกรรมเสริมสร้าง
มีการจัดกิจกรรม
1 ตุลาคม 2562 –
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ ต่อต้านการทุจริตให้คณะครู
ความรู้ความเข้าใจด้าน เสริมสร้างความรู้ความ
30 กันยายน 2563 บุคลากรและนักเรียนใน โรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในการประชุม
การต่อต้านการทุจริตให้ เข้าใจด้านการต่อต้านการ
ประจําเดือนโดยการทบทวนและสร้างแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีงาม
คณะครูบุคลากรและ
ทุจริตให้คณะครูบุคลากร
ผลผลิต ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องด้านการต่อต้าน
นักเรียนในโรงเรียน
และนักเรียนในโรงเรียน
การทุจริตให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 คณะครู
บุคลากรและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครู

