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  คำนำ 

วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  ได้ก่อกำเนินข้ึนหลงัจากที ่
ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ  (UN)  มีมติเห็นชอบอนสุัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
ค.ศ. 2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันทเ์มื่อวันที่  31 ตลุาคม 2546  จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191  
ประเทศ รวมทัง้ไทยได้ร่วมลงนามในอนสุัญญาฯ ระหว่างว ันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2546  ณ ประเทศเมกซโิก  
จึงประกาศให้  วันที่ 9  ธันวาคมของทุกปเีป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti Corruption Day) 
สำหรับรัฐบาลไทย ร่วมกบัสำนักงานปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (สำนักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้าน 
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ   ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
กำหนดจัดงานวันต ่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 พร้อมกันทั้งในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค  นับเป็นมิติใหม่่ในการสร้้างเจตจำนงทางการเมืองทีร่ัฐบาล ชุดปัจจุบันให้ความสำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและใหเ้ป็นวาระแหง่ชาติ ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือ 
กับภาครัฐ ประกอบไปด้วยฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ภาคร ัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาส ังคม 
กลไกทางศาสนาและการศึกษาซึง่เป็นรากฐานสำคัญในการแก ้ไขปัญหาการทจุริตที่ยัง่ยืนตามแนวทางการ 
ขับเคล่ือนยุทศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุจริต  ระยะที่  3 อย่างเป็นรูปธรรมและ 
ต่อเนื่อง   

โรงเรียนบ้านโคกกงุได้ตระหนกัเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทจุริต  จึงจัดทำแผนปฏิบัตกิาร 
ป้องกันการทจุริต   เพื่อดำเนินการป้องกันการทุจริตต่อไป  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  2564 

1. หลักการและเหตุผล  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  กำหนดประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามคำ  
รับรองปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านโคกกงุ  ประจำปีงบประมาณ  2564  ตัวช้ีวัดที่ 7 ระด ับ ความสำเร็จ 
ของการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนิน 
การตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ ื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการ ปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในปีงบประมาณ  2564 และข้อกล่าวหาครู
บุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม  
ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไมม่ีธรรมาภิบาล ตามที ่มีกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสูก่ระกระบวน 
การสอบสวนข้อเทจ็จริงการแจ้งตักเตอืน  ดำเนินคดี  หรือ อื่นๆตามระเบียบขอ้กฎหมายที่กำหนดไว้ในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

       ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นั้น โรงเรียนบ้านโคกกุง   
ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล จากแผนปฏิบัติการป้องก ันและปราบปรามการทุจร ิตสถานศึกษา   และ
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบ ัติการป้องก ันและปราบปรามการทจุร ิตสถานศึกษา   ประจำปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้สถานศึกษา  ต้องจัดทำแผนปฏิบ ัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
ของตน  เพื่อสยชนับลสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทจุริตสถานศ ึกษา 4 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสรมิสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
      ยทุธศาสตร์ ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องก ันและปราบปรามการทจุริต 
สถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เสรมิสร้างความเข้มแข ็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   
     ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พ ัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปอ้งกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วิสัยทัศน์  

“ครู บุคลากรทางการศึกษา น ักเรียน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผ ู้ปกครองชุมชน 
คณะกรรมการสถานศ ึกษา ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทจุริต” 
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พันธกิจ  

1.  เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้กบัครู บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล  
    2. บูรณาการหน่วยงานทกุภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

3.  ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามสี่วนร่วมในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต  

4.  สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ ้าหน้าที่ของรัฐใหม้ีความ 
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  

5. สง่เสรมิ/สนบัสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา  
อย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพือ่สง่เสรมิและพฒันาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศ ึกษาให้มีความโปร่งใส 
และเป็นธรรม  

2. เพือ่สง่เสรมิให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบตัิงานด้วยความซ ื่อสัตย์สจุริตและ 

รับผิดชอบต่อประชาชน  

3. เพือ่สง่เสรมิใหส้ถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ  

4. เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแข็งและการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 : เสริมสรา้งจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   

วัตถุประสงค ์
   เสรมิสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้แก่สถานศึกษาบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ 
ในการร่วมกันแก้ไขและรบัผิดชอบต่อปญัหาการทจุริตและประพฤติม ิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพ ัฒนา 
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป ้องกันและปราบปรามการทจุร ิตใน ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. สง่เสรมิการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
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   1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัตงิานและ 
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพ ียง  

   1.2 ประยุกต์ การนำหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ   
   1.3 จัดใหม้ีหลักสตูรการเรียนรู้หรือหลักสูตรการฝึกอบรมเกีย่วกับการใช้หล ักปรัชญา 
เศรษฐกจิ พอเพียงแก่  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

 
2. สง่เสรมิให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ด้เรียนรู้และปฏิบัตงิานตามหน้าที่ด้วยหล ัก  

ธรรมาภิบาล  
2.1 สง่เสรมิให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้้ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ 

ฝึกอบรมเพื่่อให้ปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาล  
2.2 สง่เสรมิให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน 

ทาง คุณธรรมและจริยธรรม  
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแล  การปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัตตินของครูบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน ใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
  3. กำหนดให้มหีลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา  

3.1 จัดใหม้ีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกึอบรม ดา้นการป้องกันและปราบปราม 
การทจุริต สถานศึกษา  

3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร  
บังคับการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระด ับ  

3.3 สง่เสรมิแหล่งเรียนรูท้างวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทจุริตสถานศ ึกษา  

  4.  ส่งเสริมค่านิยมการยกยอ่งและเชิดช ู ความดีความซ่ือสัตย์ สจุริตและการต่อต้านการทุจริต  
    4.1 สง่เสรมิการสร้างแรงจ ูงใจให ้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัตหิน้าที่ราชการ 
ด้วยความซ ื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

4.2  รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ 
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

4.3 สง่เสรมิ เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดเีด่นด้านการป้องกันและปราบปราม           
การทจุริตสถานศ ึกษา  
   4.4 สง่เสรมิ สนับสนุนใหทุ้กภาคส่วนร่วมก ันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม  
การ ทุจริตสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องก ันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  

  มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส ่วนในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศ ึกษาใน   
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง  
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง หลักประกันความ 
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก 
การเป็นพลเมืองดี  

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 

สถานศึกษากับองค์กรทกุภาคส่วน  

1.2 สง่เสรมิ สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ 

เป็นอสิระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อม ูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  

    1.3 ส่งเสรมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพ ื่อทำการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์  

ในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อดต่อส่ือสารระหว่างกัน 

   1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  

2. สง่เสรมิการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทจุริตหร ือประพฤติมิชอบ  
    2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนร ู้เพื่อให้ผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
ต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจง้ข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย 

รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหร ือข้อมูลนั้น  

2.3 สง่เสรมิสิทธิในการรบัร ู้และการเข้าถึงข้อม ูลข่าวสาร  

2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แกผู้่แจ้งข้อมูลหรอืเบาะแสให้ได้รบัรางวัลตอบแทน  

     2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

3. พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา   
  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ  

สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
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3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ จุดเน้น เพือ่ 

พ ัฒนาคุณภาพทางการศ ึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม 
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมม ือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ  
ในการ ป้องกันและปราบปรามการทจุริตส่งเสริมความร่วมม ือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ  
หน่วยงานทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทัง้สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บรหิารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  

1.1 ใหส้ถานศึกษาที่มีพ ันธกิจด้านการป้องก ันและปราบปรามการทจุริต มโีครงสร้างของ 
หน่วยงาน อ ัตรากำลัง การบรหิารงานบุคคล และงบประมาณท ี่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกจิและความรับผิดชอบ  

1.2 สนบัสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศ ึกษา 

ด้วยตนเอง  

1.3 ใหส้ถานศึกษา ควบคุม กำก ับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

    2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมม ือะหว่างหนว่ยงานสถานศ ึกษากับภาคเอกชน  
ในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต  

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในสถานศ ึกษา  

 3. พฒันาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการองค์กร  
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศ ึกษา  

    3.2 พัฒนาปรับปรงุและเผยแพรห่ลกัเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปรง่ใสและเป็นธรรม  

4. สง่เสรมิประสทิธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง  

   4.1 สง่เสรมิให้มกีารจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศ ึกษา  

    4.2 สง่เสรมิสนบัสนุนให้ทุกสถานศ ึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี  

ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 

  การทุจริตสถานศึกษา  

  วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทจุริต 
ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมม ือหรอืประสานการปฏิบัติกับ 
องค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา น ักเรียน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1.1 กำหนดให้ป้องกันและปราบปรามการทจุริต ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ 

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ ื่อให้มีความเช่ียวชาญ  

1.2 กำหนดให้มหีลักสูตรการศึกษา และหลกัสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา  

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา  

2.1 สง่เสรมิใหส้ถานศ ึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2.2 กำหนดให้มหีน่วยงานหลักเพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

 3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการบรหิารกจิการบ้านเม ืองที่ดี  
    3.1 สง่เสรมิและสนับสนุนให ้มีการฝึกอบรม ครู บุ ุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลัก 
สูตร การบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

3.2 สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้ีการฝึกอบรมหลักส ูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

4. สง่เสรมิและสนับสนุนใหมี้การสร้างองค์ความรู้เรื่องการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตใน
สถานศึกษา  

    4.1 จัดให้มีกจิกรรมการสร้างองค์ความรู้เรือ่งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา แก่ ครู  และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

4.2 สง่เสรมิให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทจุริต 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนบ้านโคกกุง ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
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2. คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองด ี
ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์สจุริต  

3. คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ความรู้เรือ่งการป้องกันและปราบปรามการทจุริตใน
สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 

4. โรงเรียนบ้านโคกกุง ปฏิบัตงิานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ  

5. โรงเรียนบ้านโคกกุง มีความเข้าใจและให้ความร่วมม ือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทจุริตในสถานศึกษา 
  6. สง่ผลต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมในสถานศ ึกษาได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  

 
บทสรุป  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต  โรงเรียนบ้านโคกกุง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จัดทำข้ึน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  ปฏิบัติ 
งานในด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจร ิตให ้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิด ผลสัมฤทธ์ิตามที่คาดหวังไว้ 
ทำให ้การปฏิบัตริาชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเปน็ไปในลักาณะที่มีความรับผิดชอบทำให ผูป้กครอง   
ชุมชน  คณะกรรมการสถานศ ึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  และจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการ 
คำนึงถึงประโยชน ์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน ์ส่วนตน และการย ึด มั่นในหลกัธรรมภิบาล สามารถแก้ไขปัญหา 
การทจุริต  และประพฤติมิชอบของคณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  

ดังนั้น ในการดำเนินงานการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาต้องบูรณาการและ  
อาศัยความร ่วมมือจากทุกภาคส่วน  และจะตอ้งปฏิบัติต่อเนือ่ง ให้เป็นระบบ โดยหากมมกีารบูรณาการความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนือ่ง จะส่งผลตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน ระดบัจังหวัดและระดับ 
ประเทศให้ยัง่ยืนได้อีกด้วย  

 

               (นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
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                              แผนงาน/กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 

      แผนงาน/โครงการ การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2564 
สนองกลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้รบัการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเตม็ตามศักยภาพ  
แผนงาน บริหารทั่วไป  
ผู้ท่ีรับผิดชอบ นางกรุณา  ยินดี 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลุาคม  2563 – กันยายน 2564  
 
1. หลักการและเหตุผล  

สังคมในปจัจุบันมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามสื่อดจิิตอลทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสงัคม  
เปลี่ยนแปลงตามและเกิดการคอร์รปัช่ันการทุจริตโดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชนส์่วนตัว  
เช่น  การติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซอ้นการสนับสนุน 
พรรคการเมืองอย่างทจุริต  

โรงเรียนบ้านโคกกงุ  สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์  เขต  4 ได้จัดทำ
โครงการการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา  ข้ึนเพื่อสนบัสนุนและสง่เสรมิให้โรงเรียนได้ดำเนินการ 
ป้องกันการทจุริตและปลูกจิตสำนึกนักเรียนใหเ้ป็นพลเมืองที่มีความซื่อสัตย์สจุริตของสงัคมต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพือ่ให้โรงเรียนดำเนินการป้องกันการทุจริตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
2. เพือ่ปลูกฝังนักเรียนมีคุณธรรมความซือ่สัตย์สุจริต  
3. เพือ่ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต  

 
3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง  ร้อยละ 100 มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สจุริต  
2. โรงเรียนมีการดำเนินการแผนงาน/โครงการ โปรง่ใสตรวจสอบได้ ร้อยละ 100   
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน สังคม  
2. โรงเรียนดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการอย่างมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้  
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินการ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินการ  ระยะเวลา  ผู้รบัผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P)  
1. ประชุมบุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อช้ีแจงวิเคราะห ์
ความต้องการของท้องถ่ินและชุมชน วางแผนการ 
ดำเนินงาน 

ต.ค.- พ.ย. 2563 ผู้บริหารโรงเรียน 

2. มอบหมายผูร้ับผิดชอบ วางแผน และจัดทำ 
โครงการ 

ธ.ค. 2563  ผู้บริหารโรงเรียน 

ขั้นการดำเนินโครงการ (D)  
ดำเนินการ ดังนี้  
1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู ้
การป้องทจุริตให้กับผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทาง 
การศึกษา  และ นักเรียน  
2.จัดทำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการ  
ดำเนินการ  
3. กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการ
ทุจริต 
 
4. กิจกรรมป้ายคำขวัญต้านทุจริต 

 
 
ธ.ค. 2563  
 
 
ธ.ค. 2563  
 
 
ต้นภาคเรียนที่ 2/2563 
 
 
มีนาคม 2564 

 
หัวหน้างาน   
ทั้ง  4 ฝ่าย 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 

คณะครู/ผู้บริหาร/
นักเรียน 
 
ครูประจำช้ัน/ครูที่
ปรึกษา/
คณะกรรมการ 

ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (C)  
5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนิน 
โครงการ  

 6. สรปุและรายงานผลโครงการ  

มี.ค. – ก.ย. 2564  ผู้บริหารโรงเรียน  

หัวหน้างาน   
ทั้ง  4 ฝ่าย 

ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (A)  
7. รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู  
8. ปรับปรงุพัฒนา  

ก.ย. 2564  
 

ผู้บริหารโรงเรียน  
นางกรุณา  ยินดี 
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5. งบประมาณ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ  เพราะรางวัลและอุปกรณ์ใช้ร่วมกับงบวัสดุฝึกสอนสอบที่มีอยู่แล้ว) 
 

กิจกรรม  งบประมาณ รวม  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสด 

1.จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัตกิารให้ความรู้  
ป้องกันการทจุริตให้กบัผูบ้รหิาร คณะครู  
ทางการศึกษาและนักเรียน 

- - - - 

2. กิจกรรมป้ายคำขวัญต้านทุจริต - - - - 

รวม  - - - - 

6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)  วิธีประเมิน  เครื่องมือ 

 1. นกัเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สจุริต  
 2. สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
3. สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรสจุริต 
ได้รับความเช่ือมั่นใน การปฏิบัติหน้าที่  

- สังเกต  
- สัมภาษณ์  
- สำรวจความ 
พึงพอใจ  

- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์  
- แบบสำรวจ  
ความพึงพอใจ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

7.1 นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สจุริต  
7.2 นักเรียนได้รบัการปลกูฝงัค่านิยมความซื่อสัตย์สจุริตจนเป็นวัฒนธรรม  
7.3 ผูบ้รหิาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต     

 
 
ลงช่ือ ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                (นางกรุณา  ยินดี) 
      
                       

       ลงช่ือ ...................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
            (นางสาวเกจ็กาญจน์  จุมพลมา)        
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 



    
 

คำสั่งโรงเรยีนบา้นโคกกุง 
ท่ี 114/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานพฒันาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ( ITA Online ) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

……………………………………………………………………………………… 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักทีร่ับผิดชอบงานการจัดการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยให้เป็นพลเมอืงทีม่ีคุณภาพในอนาคตได้ตระหนักในความสำคัญ 
ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในสถานศึกษาจึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต )  

การดำเนินโครงการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ กจิกรรมหลกัการพัฒนานวัตกรรมการป้องกัน 
การทจุริตเชิงรุกและกจิกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ ในการป้องกันและปราบปราม 
การทจุริต เพือ่ดำเนินงานพฒันาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  
(ITA Online) และพัฒนาที่ปรึกษาการประเมิน ITA Online ระดบัสถานศึกษา จงึแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รบัผิดชอบ 
การดำเนินงานพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)  
ระดับสถานศึกษา ดังนี้ 
  คณะกรรมการฝา่ยอำนวยการ     ประกอบด้วย 
   1. นางสาวเกจ็กาญจน์  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 อำนวยความสะดวกใหก้ับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และติดตามผล 
การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการฝา่ยดำเนินงาน     ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O1 โครงสร้าง ㆍ แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

สถานศึกษา 

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

1.นางสาวขวัญฤทัย  
ปัดไธสง 
2.นางสาวปทิตตา  
บุตรวงษ์ 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ㆍ แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา       

ㆍ ประกอบด้วยช่ือ-นามสกลุ ตำแหน่ง รปูถ่าย ช่อง

ทางการติดต่อ ผู้บริหารสงูสุดหรอืหัวหน้าสถานศึกษา 
และผู้ดำรงตำแหนง่ทางการ บริหารของสถานศึกษา 

1.นางสาวขวัญฤทัย  
ปัดไธสง 
2.นางสาวปทิตตา  
บุตรวงษ์ 

O3 อำนาจหน้าที ่ ㆍแสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่

กฎหมายกำหนด 

1.นางสาวขวัญฤทัย  
ปัดไธสง 

O4 แผนยุทธศาสตร์ 
หรือ 
แผนพัฒนา
สถานศึกษา 

ㆍ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาทีม่ีระยะ
มากกว่า 1 ปี 
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือ
แนวทาง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป็นต้น 
ㆍเป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปี พ.ศ. 2564 
 

1.นางสาวปิ่นนภา 
อุทธา 
2.นางกรุณา  ยินดี 
 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมลูการติดต่อ ดังนี้ 
ㆍที่อยู่สถานศึกษา 
ㆍหมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได ้
ㆍหมายเลขโทรสาร (ถ้าม)ี 
ㆍที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

ㆍแผนที่ตัง้สถานศึกษา 

1.นางสาวขวัญฤทัย  
ปัดไธสง 
2.ว่าที่ รต.เฉลมิ 
ยุ่มไธสง 

O6 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 

ㆍแสดงกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการดำเนินงานหรอืการ

ปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา เช่น 
-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-พรบ.ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
-พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
-พรบ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข 
เพิ่มเตมิ 
-พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการ
และ ขอบเขตการปฏิบัตหิน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ที่เป็นนิติ บุคคลในสังกัดเขตพื้นทีก่ารศึกษา พ.ศ. 2546  
 

1.นางสาวขวัญฤทัย  
ปัดไธสง 
2.นางจรรยวรรธน์ 
ครองปญัญากวี 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O6 
(ต่อ) 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 

(ออกตาม มาตรา 35 พรบ.ระเบียบบรหิารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ) 
-กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรร หากรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2546 

 

 
การประชาสัมพันธ ์
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ㆍ แสดงข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการ

ดำเนิน 
งานตามอำนาจหน้าทีห่รือภารกิจของสถานศึกษา 

ㆍเป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่กิดข้ึนในปี พ.ศ. 2564 

1.นางสาวขวัญฤทัย  
ปัดไธสง 
2.ว่าที่ รต.เฉลมิ 
ยุ่มไธสง 

 
การปฏิสัมพันธข์้อมูล 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O8 Q&A ㆍ แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถสอบถาม

ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี ลักษณะเป็นการสือ่สาร
ได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ 
เป็นต้น 

ㆍสามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก

เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
 

1.นางสาวขวัญฤทัย  
ปัดไธสง 
2.นางจรรยวรรธน์ 
ครองปญัญากวี 

O9 Social Network ㆍแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น 

Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram  
เป็นต้น 

ㆍสามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก

เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

1.นางสาวขวัญฤทัย  
ปัดไธสง 
2.นางสายพิน 
ของเลิศ 

 
 
 



ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
 

การดำเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O10 แผนดำเนินงาน 

ประจำป ี
 

ㆍ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาทีม่ี

ระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาใน 
การดำเนินการ เป็นต้น 

ㆍเป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

1.นางธันยาภรณ์  
ผ่านสำแดง 
2.นางพนิดา  
ธงจันทร ์

O11 รายงานการกำกบั
ติดตามการดำเนินงาน 
ประจำปรีอบ 6 เดือน 
 

ㆍ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน

ดำเนินงาน 

ㆍมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น  

ความก้าวหน้าการดำเนินงานดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ประจำปี 
ดำเนินงาน เป็นต้น 

ㆍเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 

2564     

1.นางธันยาภรณ์  
ผ่านสำแดง 
2.นางพนิดา  
ธงจันทร ์

O12 รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำป ี
 

ㆍแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 

ㆍมีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผล

การดำเนินการโครงการหรือกจิกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปญัหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมาย  
เป็นต้น 

ㆍเป็นรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2563 

1.นางธันยาภรณ์  
ผ่านสำแดง 
2.นางพนิดา  
ธงจันทร ์

O13 คู่มือหรอืมาตรฐาน 
การปฏิบัตงิาน 
 
 

ㆍ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของ

สถานศึกษาที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็น

คู่มือปฏิบัติ ภารกิจใดสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
กำหนดวิธีการข้ันตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
 

1.นางธันยาภรณ์  
ผ่านสำแดง 
2.นางอมรรัตน์ 
ปุริตังสันโต 
3.นางกรุณา  ยินดี 
4.นางสาวมนทริา 
เจือสุข 
 



การให้บริการ 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O14 คู่มือหรอืมาตรฐานการ

ให้บรกิาร 
 

ㆍแสดงคู่มอืหรือแนวทางการปฏิบัตทิี่ผูร้ับบรกิารหรือผู้

มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมลูในการขอรับบรกิาร
หรือติดต่อกับสถานศึกษา 

ㆍมีข้อมลูรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือ

แนวทาง การปฏิบัตสิำหรับการใหบ้รกิาร ประเภทงาน
ให้บรกิาร ข้ันตอน การใหบ้รกิารแผนผงั/แผนภูมิการ
ให้บรกิาร ระยะเวลาที่ใช้ในการ ให้บริการ และ
ผู้รบัผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 

1.นางอมรรัตน์ 
ปุริตังสันโต 
2.นางสริิรัตน์ 
ดาราย้อย 
3.น.ส.บรรเพญ็ 
ลิไธสง 
4.นางอุทุมพร 
พรมไธสง 

O15 ข้อมูลเชิงสถิต ิ
การใหบ้ริการ 

ㆍแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกจิของ

สถานศึกษา 

ㆍเป็นข้อมูลการใหบ้รกิารทีเ่กิดข้ึนในปี พ.ศ. 2564 

1.นางอมรรัตน์ 
ปุริตังสันโต 
2.ว่าที่รต.เฉลิม 
ยุ่มไธสง 

O16 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บรกิาร 

ㆍ แสดงผลสำรวจความพงึพอใจการให้บริการตาม

อำนาจหน้าทีห่รือ ภารกิจของสถานศึกษา 

ㆍเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

1.นางอมรรัตน์ 
ปุริตังสันโต 
2.ว่าที่รต.เฉลิม 
ยุ่มไธสง 

O17 E-Service 
 

ㆍ แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถขอรับบริการ

ตามอำนาจ หน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวย ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 

ㆍสามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้

จากเว็บไซตห์ลัก ของสถานศึกษา 

 

1.น.ส.ขวัญฤทัย  
ปัดไธสง 
2.น.ส.ปทิตตา  
บุตรวงษ์ 

 
แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำปี 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O18 แผนการใช้

จ่าย 
งบประมาณ 
ประจำป ี
 

ㆍ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มรีะยะ 1 ปี 

ㆍมีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ ใช้จ่าย เปน็ต้น 

ㆍเป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

1.นางธันยาภรณ์  
ผ่านสำแดง 
2.นางพนิดา  
ธงจันทร ์



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O19 รายงานการ

กำกับ 
ติดตาม  
การใช้จ่าย 
งบประมาณ  
รอบ 6 เดือน 

ㆍ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจำป ี

ㆍมีข้อมลูรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 

ㆍเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1.นางธันยาภรณ์  
ผ่านสำแดง 
2.นางพนิดา  
ธงจันทร ์

O20 รายงานผล
การใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ประจำป ี
 

ㆍแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี

ㆍมีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการ
ใช้ จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 

ㆍเป็นรายงานผลของปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.นางธันยาภรณ์  
ผ่านสำแดง 
2.นางพนิดา  
ธงจันทร ์

O21 แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
หรือแผนการ 
จัดหาพสัด ุ

ㆍ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพสัดุตามที่ 
สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ㆍเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

O22 ประกาศ 
ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ  
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรอื 
การจัดหา
พัสด ุ

ㆍ แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะตอ้งดำเนินการตาม 

พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง เป็นต้น 

ㆍเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

O23 สรปุผลการ
จัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือ
การ 
จัดหาพสัด ุ
รายเดือน 
 

ㆍ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา  
(แบบ สขร.1) 

ㆍมีข้อมลูรายละเอียดผลการจัดซือ้จัดจ้าง เช่น งานที่ซือ้หรือจ้าง 
วงเงินทีซ่ื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรอืจ้าง รายช่ือผูเ้สนอ
ราคา และราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผล 
ที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสญัญาหรือข้อตกลงในการซื้อ 
หรือจ้าง เป็นดัน 

ㆍจำแนกข้อมลูเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซือ้จัดจ้าง) 

ㆍเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O24 รายงาน 

ผลการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
หรือ 
การจัดหา
พัสดุประจำป ี
 

ㆍแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา  

(แบบ สขร.1) 

ㆍมีข้อมลูรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซือ้จดัจ้าง 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 

ㆍเป็นรายงานผลของปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O25 นโยบายการบรหิาร 

ทรัพยากรบุคคล 
 

ㆍแสดงนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ที่มี

จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อใหเ้กิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม 

ㆍ เป็นนโยบายของผู้บริหารสงูสุดหรือผู้บรหิารที่ได้รับ

มอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา 

ㆍเป็นนโยบายที่ยงัใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 

2564 

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

O26 การดำเนินการตาม 
นโยบาย การบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

ㆍ แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากร

บุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเกง่
เพื่อปฏิบัตงิานตาม ภารกจิของสถานศึกษา การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน สายอาชีพ การพฒันา 
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ 
ประเมินผล การปฏิบัตงิาน การสง่เสรมิจริยธรรมและรักษา
วินัยของ บุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น 

ㆍเป็นการดำเนินการทีม่ีความสอดรับกับนโยบายการ

บรหิาร ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตาม
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
ตามข้อ O25 

ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

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



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O27 หลักเกณฑก์าร 

บรหิาร และพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 
 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้ 

ㆍหลกัเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ㆍหลกัเกณฑ์การบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร 

ㆍ หลักเกณฑ์การพฒันาบุคลากร 

ㆍ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

ㆍ หลักเกณฑ์การให้คุณใหโ้ทษและการสร้างขวัญกำลงัใจ 

ㆍเป็นหลกัเกณฑ์ที่ยังใช้บงัคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 
2564 

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

O28 รายงานผลการ 
บรหิาร และพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 
ประจำป ี
 

ㆍแสดงผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

ㆍมีข้อมลูรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการ

ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

ㆍเป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2563 

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

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสรมิความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O29 แนวปฏิบัติการ 

จัดการ  
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ 
 

ㆍ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการตอ่เรื่องร้องเรียน

ที่เกี่ยวข้องกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 

รายละเอียดวิธีการทีบุ่คคลภายนอกจะทำการรอ้งเรียน 
รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องรอ้ง 
เรียน ส่วนงานที่รบัผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

1.นางสาวขวัญทัย 
ปัดไธสง 
2.นางกรุณา ยินด ี
 

O30 ช่องทางแจง้เรื่อง 
ร้องเรียน การทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
 
 

ㆍแสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน ์

ㆍสามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างตันได้จาก

เว็บไชต์หลักของสถานศึกษา 

1.นางสาวขวัญทัย 
ปัดไธสง 
2.นางกรุณา ยินด ี
 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง 

ร้องเรียน การทุจริต 
และประพฤติ มิชอบ
ประจำป ี
 
 

ㆍ แสดงข้อมลูสถิตเิรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา 

ㆍมีข้อมลูความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น 

จำนวนเรื่อง เรือ่งที่ดำเนินการแล้วเสรจ็ เรือ่งที่อยูร่ะหว่าง
ดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไมม่ีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มเีรือ่ง
ร้องเรียน) 

ㆍเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 

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

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O32 ช่องทางการรบัฟัง 

ความคิดเห็น 
 

ㆍ แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแสดงความ

คิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าทีห่รือภารกิจของ
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน ์

ㆍสามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก

เว็บไชต์หลักของสถานศึกษา 

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

O33 การเปิดโอกาสให ้
เกิดการ มสี่วนร่วม 
 

ㆍแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด

โอกาสให้ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้มสี่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจ ของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนิน 
การร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 

ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

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

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O34 เจตจำนงสจุริตของ 

ผู้บริหาร 
 

ㆍ แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่

และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สจุริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลโดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

ㆍ ดำเนินการโดยผู้บริหารสงูสุดคนปัจจุบันของ

สถานศึกษา 

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



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O35 การมสี่วนร่วมของ 

ผู้บริหาร 
 

ㆍ แสดงการดำเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน

ร่วมของ ผูบ้รหิารสูงสุดคนปจัจบุัน 

ㆍ เป็นการดำเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึงการ

ให้ความสำคัญกบัการปรบัปรุง พฒันา และสง่เสรมิ
สถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปรง่ใส 

ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 

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

 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O36 การประเมินความ 

เสี่ยงการทุจริต 
ประจำป ี
 

ㆍแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรอื

การปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทจุริตหรอืก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่าง ผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของสถานศึกษา 

ㆍมีข้อมลูรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์

ความเสี่ยง และระดบัของความเสี่ยง มาตรการและการ
ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 

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

O37 การดำเนินการเพื่อ 
จัดการ ความเสี่ยง 
การทจุริต 
 

ㆍแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ

ความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อใหเ้กิดการทจุริตหรือก่อใหเ้กิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของสถานศึกษา 

ㆍเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการทีส่อดคลอ้งกบั

มาตรการหรือการดำเนินการเพือ่บริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข้อ O36 

ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 

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

 



การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O38 การเสรมิสร้าง 

วัฒนธรรมองค์กร 
 

ㆍ แสดงการดำเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการ

เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามี
ทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างช่ือสัตย์สจุริต อย่าง
ชัดเจน 

ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

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

 
แผนป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่ ผู้รับผิดชอบ 
O39 แผนปฏิบัติการ 

ป้องกัน การทจุริต 
ประจำป ี
 

ㆍแสดงแผนปฏิบัติการทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อปอ้งกันการ

ทุจริตหรอื พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสของ
สถานศึกษา 

ㆍมีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กจิกรรม 

งบประมาณช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

ㆍเป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปี พ.ศ. 2564 

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

O40 รายงานการกำกบั 
ติดตาม การดำเนินการ
ป้องกันการทจุริต 
ประจำปรีอบ 6 เดือน 
 
 

ㆍแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทจุริต 

ㆍมีข้อมลูรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า

การ ดำเนินการแตล่ะโครงการ/กจิกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น 

ㆍเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2564 

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

O41 รายงานผลการ 
ดำเนินการป้องกัน 
การทจุริตประจำป ี
 

ㆍแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทจุริต 

ㆍมีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการ

ดำเนินการโครงการหรือกจิกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อปุสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย  
เป็นต้น 

ㆍใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2563 

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

 



มีหน้าที่ : จัดเตรียม จัดหา จัดทำเอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยที่เกี่ยวข้องกบัประเด็นคำถามที่รบัผิดชอบ  
ให้เสรจ็เรียบร้อย  

 

คณะกรรมการฝา่ยประเมินผล    
 1. นางกรุณา  ยินดี ครูโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
  2. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง ครูโรงเรียนบ้านโคกกงุ 
   

มีหน้าที่  :  สรุปผลการประเมิน  และรายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รบัการแตง่ตั้ง ปฏิบัตหิน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย  ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ พากเพียร เต็ม
กำลังความสามารถ เพือ่ประโยชน์ของโรงเรียนและราชการสืบไป 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที  วันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2563   
 

                   ลงช่ือ          
         (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

 


