


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  ประจำปี 2564 
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโประชาสรรค์) 

 

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่กฝ่ายให้มีคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตโดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานดังนี้    

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ /กำหนดนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการ
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการโดยมีการแจ้งให้บุคลากรทุกฝ่าย
ในโรงเรียนได้รับทราบและร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริต และทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนทำให้กิจการ
งานทุกฝ่ายในโรงเรียนได้ดำเนินไปด้วยดีสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส่งผลให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน
ทำงานด้วยความซื่อสัตย์  ไม่มีการร้องเรียน หรือข้อบกพร่องที่ส่งผลตอบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 

- กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร” การ
ประกาศนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การดำเนินงานตามกิจกรรมนี้ทำให้การ
บริหารงานทุกฝ่าย ทุกกิจกรรม มีการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดี การเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส่งผล
ให้บุคลากรในทุกฝ่ายมีความโปร่งใส ซึ่งสาธารณชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจในการบริหารงานของโรงเรียน
สามารถตรวจสอบได้ 

- กิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริตจิต
สาธารณะประจำปี 2564 และการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์  สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 

- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนที่ราบเห็นความสำคัญของการ
กระทำที่ทุจริตซึ่งจะส่งผลต่อการทำงาน และยังสร้างสื่อจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนทราบ
เรื่องต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ทางเวปไชต์ของโรงเรียน และสื่อออนไลน์
ต่างๆ 

- กิจกรรมการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์  ประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย 

การดำเนินการตามกิจกรรมข้างต้นได้ดำเนินไปด้วยเพ่ือบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึก พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะแยะว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เป็นไปตามีเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย
เพ่ิมสูงขึ้น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนบ้าน
บึง(สันติมโนประชาสรรค์) ประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากข้ึน และทำให้มี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการ
จัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพ
ลักษณะของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 

ปัจจัยสนับสนุน 

   1. ผู้บริหารโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานงานตามแผนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ
และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ 

ปัญหาอุปสรรค 

 1. ขาดผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนฯ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมเนื่องจากภาระกิจหลักคือสอนหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 

1. กิจกรรมประกาศ 
เจตนารมณ์ /กำหนด 
นโยบาย คณุธรรมและ 
ความโปร่งใส ในการ 
ดำเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความ 
สำเรจ็ในการ 
ปฏิบัติงาน
ตาม 
แนวทาง
ปฏิบัต ิ
 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตสำนึก พฤติกรรมที่ 
สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น 
พลเมืองดีมีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น 
บุคคลต้นแบบ 

-          นายรุ่ง แผ่น
สุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 

2. กิจกรรมการ
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ “แนว 
ทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ภายในองค์กร”  
 

ร้อยละของ
จำนวน 
บุคลากร
เป้าหมาย 
มีความตระหนัก 
และปฏิบตัิ
หน้าท่ีให ้
เป็นไปตาม
แนวทาง 
เรื่อง
ผลประโยชน์  
ทับซ้อน 
 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมทีส่ามารถ 
แยกแยะแยะว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์  
ส่วนรวม ประพฤติตน 
เป็นพลเมืองดี ม ี
คุณธรรมจริยธรรม สู ่
การเป็นบุคคลต้นแบบ 

-          นายรุ่ง แผ่น
สุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

3. กิจกรรมทำความด ี
เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน 
ลดความเห็นแก่ตัว 
โดยยดึหลักพอเพียง มี
วินัยสุจรติ จิต
สาธารณะ 
 

ร้อยละของ
จำนวน 
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การ 
พัฒนาความรู ้
เกี่ยวกับ
คุณธรรม 
จริยธรรม
สามารถ 
นำความรู้ที่
ได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ใน
การ 
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตสำนึกและ 
พฤติกรรมทีส่ามารถ 
แยกแยะแยะว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์  
ส่วนรวม ประพฤติตน 
เป็นพลเมืองดี ม ี
คุณธรรมจริยธรรม สู ่
การเป็นบุคคลต้นแบบ 

-          นายรุ่ง แผ่น
สุวรรณ 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 

4. กิจกรรมประชุม 
ปฏิบัติการเตรียม 
ความพร้อมรับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
ประจำปี2564 และ
การจัดทำหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน 
คุณธรรม และ 
ความโปร่งใส
ของโรงเรียน 
(ITA) 
 

โรงเรียนมีผลการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานเป็นไป 
ตามีเป้าหมาย หรือสูง 
กว่าเป้าหมายเพื่อ 
ผลักดันใหด้้ชนี ภาพ 
ลักษณค์อรร์ัปชั้น 
(CPI) 
ของประเทศไทยเพิ่ม 
สูงขึ้น 

-          นายรุ่ง แผ่น
สุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

5. กิจกรรมสร้างสื่อ 
ประชาสมัพันธ์  แนว 
สร้างสรรค์  เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ
และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึก 
ร่วมเป็น ส่วนหน่ึงใน
การต่อต้านการทุจรติ 
 

จำนวนรูปแบบ 
การ
ประชาสมัพันธ์  
ในด้านการ
ต่อต้าน 
การทุจริต เพื่อ 
สร้างการรับรู ้
 

เสรมิสร้างภาพลักษณ์  
ที่ดีในองค์กรและ 
สาธารณชนให้เกิด 
ความเชื่อมั่นใน 
กระบวนการทำงาน 
ด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

-          นายรุ่ง แผ่น
สุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 

6. กิจกรรมการจัดทำ 
และดำเนินการตาม 
ยุทธศาสตร์  
ประชาสมัพันธ์โดย
การม ี
ส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
 
 

ร้อยละของ
ความพึง 
พอใจของ 
ผู้รับบริการต่อ 
ระบบบรหิาร 
จัดการงาน 
สื่อสาร 
เพื่อต่อต้าน การ 
ทุจริต ช่องทาง/ 
การนำเสนอ
ข้อมูล 

เสรมิสร้างภาพลักษณ์  
ที่ดีในองค์กรและ 
สาธารณชนให้เกิด 
ความเชื่อมั่นใน 
กระบวนการทำงาน 
ด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

-          นายรุ่ง แผ่น
สุวรรณ 

 

 

 


