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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ก

วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนินขึ้นหลังจากที่
ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ค.ศ. 2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191
ประเทศ รวมทัง้ ไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศเมกซิโก
จึงประกาศให้ วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti Corruption Day)
สำหรับรัฐบาลไทย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 พร้อมกันทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค นับเป็นมิติใหม่่ในการสร้้างเจตจำนงทางการเมืองทีร่ ัฐบาล ชุดปัจจุบันให้ความสำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือ
กับภาครัฐ ประกอบไปด้วยฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
กลไกทางศาสนาและการศึกษาซึง่ เป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยงั่ ยืนตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจจริต ระยะที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง
โรงเรียนบ้านโคกกุงได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต จึงจัดทำแผนปฏิบัตกิ าร
ป้องกันการทุจริต เพื่อดำเนินการป้องกันการทุจริตต่อไป

นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคำ
รับรองปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านโคกกุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ ความสำเร็จ
ของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนิน
การตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการ ปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 2564 และข้อกล่าวหาครู
บุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม
ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสูก่ ระกระบวน
การสอบสวนข้อเท็จจริงการแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรือ อื่นๆตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนบ้านโคกกุง
ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล จากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และ
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้สถานศึกษา ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
ของตน เพื่อสยชนับลสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
“ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครองชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต”
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พันธกิจ
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้กบั ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม
2. เพือ่ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและ
รับผิดชอบต่อประชาชน
3. เพือ่ ส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ
4. เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์
ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัตงิ านและ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือหลักสูตรการฝึกอบรมเกีย่ วกับการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ด้เรียนรู้และปฏิบัตงิ านตามหน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัตงิ านตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทาง คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัตติ นของครูบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. กำหนดให้มหี ลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สถานศึกษา
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร
บังคับการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระด ับ
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ างวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู ความดีความซื่อสัตย์ สุจริตและการต่อต้านการทุจริต
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตสถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง หลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก
การเป็นพลเมืองดี
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
สถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ
เป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.3 ส่งเสรมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อดต่อสื่อสารระหว่างกัน
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รบั รางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ จุดเน้น เพือ่
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ
ในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทัง้ สร้างความโปร่งใสและเป็ นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยตนเอง
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือะหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มกี ารจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริต
ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับ
องค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กำหนดให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
1.2 กำหนดให้มหี ลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กำหนดให้มหี น่วยงานหลักเพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให ้มีการฝึกอบรม ครู บุุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลัก
สูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา
4.1 จัดให้มีกจิ กรรมการสร้างองค์ความรู้เรือ่ งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนบ้านโคกกุง ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
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2. คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี
ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์สจุ ริต
3. คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ความรู้เรือ่ งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น
4. โรงเรียนบ้านโคกกุง ปฏิบัตงิ านตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ
5. โรงเรียนบ้านโคกกุง มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
บทสรุป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านโคกกุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติ
งานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให ้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิด ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้
ทำให ้การปฏิบัตริ าชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักาณะที่มีความรับผิดชอบทำให ผูป้ กครอง
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม และจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการ
คำนึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด มั่นในหลักธรรมภิบาล สามารถแก้ไขปัญหา
การทุจริต และประพฤติมิชอบของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติต่อเนือ่ ง ให้เป็นระบบ โดยหากมมีการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน ระดับจังหวัดและระดับ
ประเทศให้ยงั่ ยืนได้อีกด้วย

(นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง

8
แผนงาน/กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ
แผนงาน/โครงการ การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
สนองกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้รบั การศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
แผนงาน บริหารทั่วไป
ผู้ที่รับผิดชอบ นางกรุณา ยินดี
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสื่อดิจิตอลทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม
เปลี่ยนแปลงตามและเกิดการคอร์รปั ชั่นการทุจริตโดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว
เช่น การติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อนการสนับสนุน
พรรคการเมืองอย่างทุจริต
โรงเรียนบ้านโคกกุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรี ัมย์ เขต 4 ได้จัดทำ
โครงการการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตและปลูกจิตสำนึกนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีความซื่อสัตย์สจุ ริตของสังคมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้โรงเรียนดำเนินการป้องกันการทุจริตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส
ตรวจสอบได้
2. เพือ่ ปลูกฝังนักเรียนมีคุณธรรมความซือ่ สัตย์สุจริต
3. เพือ่ ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง ร้อยละ 100 มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. โรงเรียนมีการดำเนินการแผนงาน/โครงการ โปร่งใสตรวจสอบได้ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน สังคม
2. โรงเรียนดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการอย่างมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินการ
กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินการ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

ขั้นเตรียมการ (P)
1. ประชุมบุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อชี้แจงวิเคราะห์
ความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน วางแผนการ
ดำเนินงาน

ต.ค.- พ.ย. 2563

ผู้บริหารโรงเรียน

2. มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ วางแผน และจัดทำ
โครงการ

ธ.ค. 2563

ผู้บริหารโรงเรียน

ขั้นการดำเนินโครงการ (D)
ดำเนินการ ดังนี้
1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
การป้องทุจริตให้กับผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา และ นักเรียน
2.จัดทำสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดำเนินการ
3. กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการ
ทุจริต
4. กิจกรรมป้ายคำขวัญต้านทุจริต

ธ.ค. 2563

หัวหน้างาน
ทั้ง 4 ฝ่าย

ธ.ค. 2563

ผู้รบั ผิดชอบโครงการ

ต้นภาคเรียนที่ 2/2563

คณะครู/ผู้บริหาร/
นักเรียน

มีนาคม 2564

ครูประจำชั้น/ครูที่
ปรึกษา/
คณะกรรมการ

ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (C)
5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนิน
โครงการ
6. สรุปและรายงานผลโครงการ

มี.ค. – ก.ย. 2564

ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (A)
7. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
8. ปรับปรุงพัฒนา

ก.ย. 2564

ผู้บริหารโรงเรียน
หัวหน้างาน
ทั้ง 4 ฝ่าย
ผู้บริหารโรงเรียน
นางกรุณา ยินดี
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5. งบประมาณ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ เพราะรางวัลและอุปกรณ์ใช้ร่วมกับงบวัสดุฝึกสอนสอบที่มีอยู่แล้ว)
กิจกรรม

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1.จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ความรู้
ป้องกันการทุจริตให้กบั ผูบ้ ริหาร คณะครู
ทางการศึกษาและนักเรียน

-

2. กิจกรรมป้ายคำขวัญต้านทุจริต

-

รวม

รวม

ค่าใช้สอย ค่าวัสด
-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
1. นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส
ตรวจสอบได้
3. สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
ได้รับความเชื่อมั่นใน การปฏิบัติหน้าที่

วิธีประเมิน
- สังเกต
- สัมภาษณ์
- สำรวจความ
พึงพอใจ

เครื่องมือ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สจุ ริต
7.2 นักเรียนได้รบั การปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สจุ ริตจนเป็นวัฒนธรรม
7.3 ผูบ้ ริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต

ลงชื่อ ....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางกรุณา ยินดี)

ลงชื่อ ...................................................ผูอ้ นุมัติโครงการ
(นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง

คำสั่งโรงเรียนบ้านโคกกุง
ที่ 114/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ( ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
………………………………………………………………………………………
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักทีร่ ับผิดชอบงานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยให้เป็นพลเมืองทีม่ ีคุณภาพในอนาคตได้ตระหนักในความสำคัญ
ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาจึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต )
การดำเนินโครงการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักการพัฒนานวัตกรรมการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกและกิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพือ่ ดำเนินงานพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
(ITA Online) และพัฒนาที่ปรึกษาการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รบั ผิดชอบ
การดำเนินงานพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)
ระดับสถานศึกษา ดังนี้
คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย
1. นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง
ประธานกรรมการ
2. นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนทิรา เจือสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ปุริตังสันโต ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางกรุณา ยินดี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ : ให้คำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
ให้การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และติดตามผล
การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
O1

ข้อมูล
โครงสร้าง

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ㆍ แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
สถานศึกษา
ㆍ ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และองค์คณะ
บุคคล เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
1.นางสาวขวัญฤทัย
ปัดไธสง
2.นางสาวปทิตตา
บุตรวงษ์

ข้อ
O2

ข้อมูล
ข้อมูลผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ㆍ แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา
ㆍ ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่อง
ทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา
และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของสถานศึกษา

O3

ผู้รับผิดชอบ
1.นางสาวขวัญฤทัย
ปัดไธสง
2.นางสาวปทิตตา
บุตรวงษ์

อำนาจหน้าที่

ㆍแสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่

O4

แผนยุทธศาสตร์
หรือ
แผนพัฒนา
สถานศึกษา

กฎหมายกำหนด
ㆍ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาทีม่ ีระยะ 1.นางสาวปิ่นนภา
มากกว่า 1 ปี
อุทธา
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือ 2.นางกรุณา ยินดี
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
ㆍเป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

O5

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
ㆍที่อยู่สถานศึกษา
ㆍหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ㆍหมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
ㆍที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ㆍแผนที่ตงั้ สถานศึกษา

1.นางสาวขวัญฤทัย
ปัดไธสง
2.ว่าที่ รต.เฉลิม
ยุ่มไธสง

O6

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

ㆍแสดงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการ

1.นางสาวขวัญฤทัย
ปัดไธสง
2.นางจรรยวรรธน์
ครองปัญญากวี

ปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา เช่น
-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการ
และ ขอบเขตการปฏิบัตหิ น้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นนิติ บุคคลในสังกัดเขตพื้นทีก่ ารศึกษา พ.ศ. 2546

1.นางสาวขวัญฤทัย
ปัดไธสง

ข้อ
O6
(ต่อ)

ข้อมูล
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
(ออกตาม มาตรา 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ)
-กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการสรร หากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2546

ผู้รับผิดชอบ

การประชาสัมพันธ์
ข้อ
O7

ข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ㆍ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ดำเนิน
งานตามอำนาจหน้าทีห่ รือภารกิจของสถานศึกษา
ㆍเป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่ กิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ
1.นางสาวขวัญฤทัย
ปัดไธสง
2.ว่าที่ รต.เฉลิม
ยุ่มไธสง

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ
O8

ข้อมูล
Q&A

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ㆍ แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี ลักษณะเป็นการสือ่ สาร
ได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ
เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
1.นางสาวขวัญฤทัย
ปัดไธสง
2.นางจรรยวรรธน์
ครองปัญญากวี

ㆍสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
O9

Social Network

ㆍแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น
Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram
เป็นต้น
ㆍสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

1.นางสาวขวัญฤทัย
ปัดไธสง
2.นางสายพิน
ของเลิศ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ
ข้อมูล
O10 แผนดำเนินงาน
ประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ
1.นางธันยาภรณ์
ㆍ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาทีม่ ี
ผ่านสำแดง
ระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ
2.นางพนิดา
หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาใน
ธงจันทร์
การดำเนินการ เป็นต้น
ㆍเป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

O11

รายงานการกำกับ
ㆍ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน
ติดตามการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน
ㆍมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น

1.นางธันยาภรณ์
ผ่านสำแดง
2.นางพนิดา
ธงจันทร์

ความก้าวหน้าการดำเนินงานดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ประจำปี
ดำเนินงาน เป็นต้น
ㆍเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ.
2564
O12

รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี

ㆍแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 1.นางธันยาภรณ์
ผ่านสำแดง
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผล 2.นางพนิดา
ธงจันทร์
การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย
เป็นต้น
ㆍเป็นรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2563

O13

คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัตงิ าน

ㆍ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของ 1.นางธันยาภรณ์
ผ่านสำแดง
สถานศึกษาที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้
2.นางอมรรัตน์
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ปุริตังสันโต
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็น 3.นางกรุณา ยินดี
4.นางสาวมนทิรา
คู่มือปฏิบัติ ภารกิจใดสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
เจือสุข
กำหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

การให้บริการ
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ผู้รับผิดชอบ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ ㆍแสดงคู่มอื หรือแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ผรู้ ับบริการหรือผู้ 1.นางอมรรัตน์
ให้บริการ
ปุริตังสันโต
มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ
2.นางสิริรัตน์
หรือติดต่อกับสถานศึกษา
ดาราย้อย
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือ
3.น.ส.บรรเพ็ญ
ลิไธสง
แนวทาง การปฏิบัตสิ ำหรับการให้บริการ ประเภทงาน
4.นางอุทุมพร
ให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการ
พรมไธสง
ให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ให้บริการ และ
ผู้รบั ผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
O15 ข้อมูลเชิงสถิติ
1.นางอมรรัตน์
ㆍแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ
การให้บริการ
ปุริตังสันโต
สถานศึกษา
2.ว่าที่รต.เฉลิม
ㆍเป็นข้อมูลการให้บริการทีเ่ กิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
ยุ่มไธสง
O16 รายงานผลการสำรวจ ㆍ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
1.นางอมรรัตน์
ความพึงพอใจการ
ปุริตังสันโต
อำนาจหน้าทีห่ รือ ภารกิจของสถานศึกษา
ให้บริการ
2.ว่าที่รต.เฉลิม
ㆍเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
ยุ่มไธสง
O17 E-Service
ㆍ แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ 1.น.ส.ขวัญฤทัย
ปัดไธสง
ตามอำนาจ หน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทาง
2.น.ส.ปทิตตา
ออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวย ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
บุตรวงษ์
ㆍสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลัก ของสถานศึกษา

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจำปี
ข้อ
O18

ข้อมูล
แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ㆍ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มรี ะยะ 1 ปี
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ ใช้จ่าย เป็นต้น
ㆍเป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ
1.นางธันยาภรณ์
ผ่านสำแดง
2.นางพนิดา
ธงจันทร์

ข้อ
O19

O20

ข้อมูล
รายงานการ
กำกับ
ติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณ
รอบ 6 เดือน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ
1.นางธันยาภรณ์
ㆍ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จา่ ย
ผ่านสำแดง
งบประมาณประจำปี
2.นางพนิดา
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
ธงจันทร์
งบประมาณ เป็นต้น

รายงานผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี

ㆍแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1.นางธันยาภรณ์
ผ่านสำแดง
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการ 2.นางพนิดา
ใช้ จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตาม ธงจันทร์
เป้าหมาย เป็นต้น

ㆍเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

ㆍเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O21

O22

O23

แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ

ㆍ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประกาศ
ต่าง ๆ
เกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
การจัดหา
พัสดุ
สรุปผลการ
จัดซื้อ
จัดจ้าง หรือ
การ
จัดหาพัสดุ
รายเดือน

ㆍ แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม

ㆍเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น

1.นางวราพร
ตั้งกุลธนวุฒิชัย
2.น.ส.ปิ่นนภา
อุทธา
1.นางวราพร
ตั้งกุลธนวุฒิชัย
2.น.ส.ปิ่นนภา
อุทธา

ㆍเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ㆍ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
(แบบ สขร.1)
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้ จัดจ้าง เช่น งานที่ซอื้ หรือจ้าง
วงเงินทีซ่ ื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเ้ สนอ
ราคา และราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผล
ที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง เป็นดัน
ㆍจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซือ้ จัดจ้าง)
ㆍเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.นางวราพร
ตั้งกุลธนวุฒิชัย
2.น.ส.ปิ่นนภา
อุทธา

ข้อ
O24

ข้อมูล
รายงาน
ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือ
การจัดหา
พัสดุประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ㆍแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
(แบบ สขร.1)
ㆍมีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซือ้ จัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ
1.นางวราพร
ตั้งกุลธนวุฒิชัย
2.น.ส.ปิ่นนภา
อุทธา

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
ㆍเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
O25

ข้อมูล
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ㆍแสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม
ㆍ เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
1.น.ส.มนทิรา
เจือสุข
2.นายชัยวัฒน์
อาษานอก
3.นางสุมาลี
มุดไธสง

ㆍเป็นนโยบายที่ยงั ใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ.
2564
O26

การดำเนินการตาม
นโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ㆍ แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 1.น.ส.มนทิรา
เจือสุข
บุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง
2.นายชัยวัฒน์
เพื่อปฏิบัตงิ านตาม ภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนา
อาษานอก
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน สายอาชีพ การพัฒนา
3.นางสุมาลี
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
มุดไธสง
ประเมินผล การปฏิบัตงิ าน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของ บุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น
ㆍเป็นการดำเนินการทีม่ ีความสอดรับกับนโยบายการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตาม
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามข้อ O25
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

ข้อ
O27

ข้อมูล
หลักเกณฑ์การ
บริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดังนี้
ㆍหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ㆍหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตัง้ บุคลากร
ㆍ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
1.น.ส.มนทิรา
เจือสุข
2.นายชัยวัฒน์
อาษานอก
3.นางสุมาลี
มุดไธสง

ㆍ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ㆍ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ㆍเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บงั คับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ.
2564
O28

รายงานผลการ
บริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจำปี

1.น.ส.มนทิรา
เจือสุข
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการ
2.นายชัยวัฒน์
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ อาษานอก
3.นางสุมาลี
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
มุดไธสง
ㆍเป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2563
ㆍแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O29 แนวปฏิบัติการ
ㆍ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
จัดการ
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
เรื่องร้องเรียนการ
สถานศึกษา
ทุจริต และ
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น
ประพฤติมิชอบ
รายละเอียดวิธีการทีบ่ ุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้อง
เรียน ส่วนงานที่รบั ผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ㆍแสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
และประพฤติมิชอบ
บุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
ㆍสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างตันได้จาก
เว็บไชต์หลักของสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
1.นางสาวขวัญทัย
ปัดไธสง
2.นางกรุณา ยินดี

1.นางสาวขวัญทัย
ปัดไธสง
2.นางกรุณา ยินดี

ข้อ
O31

ข้อมูล
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติ มิชอบ
ประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ㆍ แสดงข้อมูลสถิตเิ รื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
ㆍมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น

ผู้รับผิดชอบ
1.น.ส.ขวัญทัย
ปัดไธสง
2.นางกรุณา
ยินดี

จำนวนเรื่อง เรือ่ งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรือ่ งที่อยูร่ ะหว่าง
ดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มเี รือ่ ง
ร้องเรียน)
ㆍเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O32 ช่องทางการรับฟัง
ㆍ แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
ความคิดเห็น
คิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าทีห่ รือภารกิจของ
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
ㆍสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก

ผู้รับผิดชอบ
1.น.ส.ขวัญทัย
ปัดไธสง
2.นางกรุณา
ยินดี

เว็บไชต์หลักของสถานศึกษา
O33

การเปิดโอกาสให้
เกิดการ มีส่วนร่วม

ㆍแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้มสี ่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจ ของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนิน
การร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น

1.น.ส.ขวัญทัย
ปัดไธสง
2.นางกรุณา
ยินดี

ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O34 เจตจำนงสุจริตของ
ㆍ แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหาร
และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลโดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา
ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
ㆍ ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
1.น.ส.ขวัญทัย
ปัดไธสง
2.นางกรุณา
ยินดี

ข้อ
O35

ข้อมูล
การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ㆍ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของ ผูบ้ ริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ㆍ เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ

ผู้รับผิดชอบ
1.น.ส.ขวัญทัย
ปัดไธสง
2.นางกรุณา
ยินดี

ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
สถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ
O36

ข้อมูล
การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ
ㆍแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ 1.น.ส.ขวัญทัย
ปัดไธสง
การปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
2.นางกรุณา
การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ยินดี
ส่วนรวมของสถานศึกษา
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

O37

การดำเนินการเพื่อ
จัดการ ความเสี่ยง
การทุจริต

ㆍแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของสถานศึกษา
ㆍเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการทีส่ อดคล้องกับ
มาตรการหรือการดำเนินการเพือ่ บริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข้อ O36
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

1.น.ส.ขวัญทัย
ปัดไธสง
2.นางกรุณา
ยินดี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ
ข้อมูล
O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ
1.น.ส.ขวัญทัย
ㆍ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
ปัดไธสง
เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามี
2.นางกรุณา
ทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สจุ ริต อย่าง
ยินดี
ชัดเจน
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
O39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน การทุจริต
ประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ㆍแสดงแผนปฏิบัติการทีม่ ีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สถานศึกษา
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
1.น.ส.ขวัญทัย
ปัดไธสง
2.นางกรุณา
ยินดี

งบประมาณช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
ㆍเป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
O40

รายงานการกำกับ
ㆍแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ติดตาม การดำเนินการ
การป้องกันการทุจริต
ป้องกันการทุจริต
ประจำปีรอบ 6 เดือน ㆍมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า
การ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น

1.น.ส.ขวัญทัย
ปัดไธสง
2.นางกรุณา
ยินดี

ㆍเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2564
O41

รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

1.น.ส.ขวัญทัย
ปัดไธสง
การทุจริต
2.นางกรุณา
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการ ยินดี
ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เป็นต้น
ㆍแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

ㆍใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2563

มีหน้าที่ : จัดเตรียม จัดหา จัดทำเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคำถามที่รบั ผิดชอบ
ให้เสร็จเรียบร้อย
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1. นางกรุณา ยินดี
ครูโรงเรียนบ้านโคกกุง
2. นางสาวขวัญฤทัย ปัดไธสง ครูโรงเรียนบ้านโคกกุง
มีหน้าที่ : สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตั้ง ปฏิบัตหิ น้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ พากเพียร เต็ม
กำลังความสามารถ เพือ่ ประโยชน์ของโรงเรียนและราชการสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ
(นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง

