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รายงานผลการดําเนินการป้องกันทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
งบประมาณ ใช้จ่ายจริง 

1. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยจัด
กิจกรรมเกษตรวิถีใหม่ ไข่ไก่
พอเพียง 

มีการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมเกษตรวิถีใหม่ ไข่ไก่พอเพียง โดย
เริ่มจากการวางแผนการเล้ียง มีระบบการ
จัดการท่ีดี มีการถ่ายทอดความรู้และ
เทคนิควิชาการท่ีถูกต้อง ทำให้ครู นักเรียน 
และชาวชุมชนเข้าใจเรื่องการจัดการท่ีเป็น
มาตรฐาน สามารถต่อยอดในการสร้าง
รายได้ให้นักเรียนอีกด้วย 

20,000 20,000 

เริ่มแรกขาดความเช่ียวชาญ
ในการเล้ียงไก่ไข่ จึงไมไ่ด้รับ
ผลผลิตไข่ตามท่ีควร ต้อง
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจาก
ผู้เช่ียวชาญ  

2. กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
พัฒนาเครือข่ายสร้างการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตใน
สถานศึกษา 

มีการดำเนินการจัดอบรมครู เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา เป็น
แบบอย่างและปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน
ในสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนซึมซับคุณค่าแห่งความดี สร้าง

- - 

ต้องมีการพัฒนาความรู้ใน
ด้านการตระหนักรู้เรื่องการ
ต่อต้านทุจริตเพื่อสร้าง
เครือข่ายท่ีมั่นคง 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
งบประมาณ ใช้จ่ายจริง 

ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการ
ต่อต้านการทุจริต 

มีการดำเนินการจัดอบรมเพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต 
และสามารถพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของ
โรงเรียน ทำให้สามารถบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

ครูบรรจุใหม่ค่อนข้างมาก 
และต้องเรียนรู้เพิ่มเติมใน
การทำหลักสูตรด้านนี้ 

4. กิจกรรมค่ายเยาวชน (เยาวชนต้น
กล้าสุจริต) 

มีการจัดอบรมหลักสูตรฐานกจิกรรมแบบ 
STRONG : จติพอเพยีงตา้นทุจรติ ครู
และนักเรยีนร่วมเขา้คา่ยเยาวชนตน้กลา้
สุจรติ ก่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ เป็น
แกนน าในการขยายผลการต่อตา้นการ
ทุจรติในสถานศกึษาได ้

15,000 15,000 

มเีวลาในการจดักจิกรรม
ค่อนขา้งนอ้ย ท าใหก้ารเขา้
ฐานแต่ละฐานตอ้งเร่งรบี 
เพื่อใหท้นัต่อเวลาทีก่ าหนด 
 

5. กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์สร้าง
ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม 

มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
โดยใช้คะแนนเป็นแรงจูงใจ คือ ระบบ
จัดเก็บข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม 

1,000 1,000 - 

6. กิจกรรมถอดบทเรียนตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีแนวทางในการ
บริหารจัดการอย่างหลากหลายทัง้ในดา้น

- - - 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
งบประมาณ ใช้จ่ายจริง 

ทกัษะกระบวนการคดิ ซื่อสตัยส์ุจรติ อยู่
อย่างพอเพยีง และจติสาธารณะ ซึง่
ด าเนินกจิกรรมทีมุ่่งหวงัใหเ้กดิการ
ป้องกนัการทุจรติทกุ รูปแบบ 

7. กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง มีการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 
เน้นการเป็นพลเมืองดี ท้ิงขยะเป็นท่ี ชีวี
สดใส รณรงค์ให้ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนท้ิง
ขยะให้เป็นที่ 

- - 

ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานใน
การบ่มเพาะจิตสำนึกในด้าน
นี้ 

8. กิจกรรมการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในสถานศึกษา 

มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อช้ีแจงแนวทางและหลักการดำเนินการ
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในสถานศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรได้
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม 

- - 

ขาดความชัดเจนในแต่ละ
ตัวชี้วัด จึงต้องมีการประชุม
ช้ีแจงและปรึกษาหลายฝ่าย
เพื่อความถูกต้อง 

9. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนใน
สถานศึกษา 

มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศิษย์เก่า และ
ข้าราชการครูและบุคลากรทราบ และหา
แนวทางพัฒนาร่วมกันสถานศึกษา ส่งเสริม
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศิษย์เก่า และข้าราชการครูและบุคลากร 
กำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ

1,000 1,000 

ไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบ
รวมกลุ่มได้ต้องใช้ช่องทาง
ออนไลน์ซึง่ผู้เข้าร่วมบาง
ท่านไม่สะดวก 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
งบประมาณ ใช้จ่ายจริง 

ดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมาย 

10. โครงการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

มีการดำเนินการจัดประชุมกลุ่มแผนงาน
และงานประกันคุณภาพสถานศึกษา  ให้มี
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเห็น
ความสำคัญในการบริหารปฏิบัติการของ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่าง
ชัดเจนสามารถดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการศึกษาต่อไป 

1,000 1,000 

สถานศึกษาอยู่ในช่วงแพร่
ระบาดของ COVID-19 
หลาย ๆ กิจกรรม จึงไม่
สามารถจัดได้ บางกิจกรรม
ต้องปรับเป็นออนไลน ์

11. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อม รับการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งในในการ
ดำเนินงาน 

มีการดำเนินการประชุมเพื่อครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งในในการดำเนินงาน 

- - - 

12. โครงการชุมชนสัมพันธ์ มีการดำเนินการประชุม วิเคราะหืปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดจากการดำเนินงานครั้ง
ก่อน จัดวางแผนการดำเนินงาน มีการ
บริการวัสดุให้แก่ชุมชนรวมถึงการจัดทำ
วารสารโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ออกสู่ชุมชน 

10,000 10,000 

สถานศึกษาอยู่ในช่วงแพร่
ระบาดของ COVID-19 
หลาย ๆ กิจกรรม จึงไม่
สามารถจัดได้ บางกิจกรรม
ต้องปรับเป็นออนไลน ์



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
งบประมาณ ใช้จ่ายจริง 

13. โครงการพัฒนากลุ่มงานเพื่อ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

มีการดำเนินการประชุมเพื่อให้สำนักงานมี
วัสดุครุภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆและให้บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนมีสาธารณูปโภคใช้
อย่างเพียงพอตามความต้องการ 

20,000 20,000 - 

14. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/
กำหนดนโยบาย คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานในการ
ดำเนินงานในสถานศึกษา 

- - - 

15. กิจกรรมการควบคุมภายใน มีการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนา โดยสถานศึกษาได้จัดให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอน 

- - - 

16. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปี 

มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของ
ฝ่ายแผนงานภายในสถานศึกษา และได้
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 พร้อมท้ังกำกับติดตาม
การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทุก 
6 เดือน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1,500 1,500 - 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
งบประมาณ ใช้จ่ายจริง 

17. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้นำ
เยาวชน กกต.น้อย 

มีการแต่งต้ังคณะผู้รับผิดชอบจำนวน 56 
คน โดยการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน 
สร้างภาวะผู้น้ำท่ีดีในการร่วมรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต และสร้างเครือข่ายผู้นำ
เยาวชน ให้ความรู้ความเข้าใจอันตรายท่ี
เกิดจากการทุจริต 

- - 

นักเรียนขาดทักษะความเป็น
ผู้นำ ต้องมีการส่งเสริมให้
มากขึ้น 

18. โครงการโรงเรียนสีขาว มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการออกห่างและใช้ชีวิตแบบ
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขแก่นักเรียนใน
สถานศึกษา 

10,000 10,000 - 

19. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

นักเรียนได้รับการพฒันาให้มีความรู้ 
คุณธรรม มีความสามารถในการส่ือสาร 
การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก
ความเป็นไทย 

- - 

สถานศึกษาอยู่ในช่วงแพร่
ระบาดของ COVID-19 
หลาย ๆ กิจกรรม จึงไม่
สามารถจัดได้ บางกิจกรรม
ต้องปรับเป็นออนไลน ์

20. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของครู 

มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรในการศึกษาในด้านสายงานการ
สอนและสมรรถนะท่ีสำคัญในสายอาชีพ 

20,000 20,000 - 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
งบประมาณ ใช้จ่ายจริง 

21. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายผู้บริหาร 

มีการประชุมจัดอบรมประจำเดือนจาก
ผู้บริหารเพื่อรับฟังนโยบายต่าง ๆ 
ปรึกษาหารือ ร่วมหาแนวทางแก้ไข 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 

- - 

บางนโยบายไม่สามารถลง
พื้นท่ีได้เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของ COVID-19 

22. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ภายในองค์กร 

มีการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร 

- - - 

23. โครงการอบรมนักเรียนเชิง
ปฏิบัติการ 

มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้าน
วิชาการ ด้านแนะแนวการศึกษา จัดติวต่าง 
ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ไปประกอบ
แนวทางในการดำเนนชีวิตหรือศึกษาต่อ 

10,000 10,000 - 

24. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

มีการจัดต้ังสภานักเรียน จัดระบบการ
เลือกตั้งสภานักเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้
ระบบประชาธิปไตยจำลองภายใน
สถานศึกษา 

- - 

ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ี
โรงเรียนได้ ปรับมาจัด
กิจกรรมออนไลน์แทน 

 


