
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตกับมาตรฐานความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566  โรงเรียนบ้านปราสาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม บริหารงานในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปร่งใส มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหารในการสร้างความโปร่งใส 
แผนงาน  ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมีจิตส านึกเรื่อคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงสร้าง ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ เป้าหมาย / ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. การเสริมสร้าง
จิตส านึก คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
ในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

1.1 รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล 
รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ที่เก่ียวกับความโปร่งใส 

จ านวนช่องทางเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 5 
ช่องทาง 

ฝ่ายบริหาร 

1.2 ส่งเสริมค่านิยมในการเชิดชูความดี 
 

มอบรางวัลและประกาศ
เกียรติคุณ เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มครูและเจ้าหน้าที่
ดีเด่นประจ าปีการศึกษา 

อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ฝ่ายบริหาร 

1.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจกรรม
การด าเนินงานของโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้าง
ความโปร่งใส 

จ านวนคณะกรรมการที่
บุคลากรเข้าเป็น
กรรมการด าเนินงาน 

อย่างน้อย 5 
คณะ 

อย่างน้อย 8 
คณะ 

อย่างน้อย 
11 คณะ 

อย่างน้อย 
14 คณะ 

ฝ่ายบริหาร 

 

 

 



 

                             แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตกับมาตรฐานความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566  โรงเรียนบ้านปราสาท  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการหน่วยงานภายในองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 
มาตรฐานความโปร่งใส มิติที่ 2  ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 
แผนงาน  การปลูกฝังให้บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงสร้าง ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ เป้าหมาย / ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

1.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ
จัดจ้างของโรงเรียน 

จ านวนช่องทางเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 5 
ช่องทาง 

งานบริหาร
การเงิน 

1.2 การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน 
 

มอบรางวัลและประกาศ
เกียรติคุณ เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มครูและเจ้าหน้าที่
ดีเด่นประจ าปีการศึกษา 

อย่างน้อย 
10  ข่าว 

อย่างน้อย 12  
ข่าว 

อย่างน้อย 
14  ข่าว 

อย่างน้อย 
16  ข่าว 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 

2. การมีระบบ
ควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน
องค์กร 

2.1 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล รายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รายงานการเงินเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

จ านวน 4 
รายงาน 

จ านวน 4 
รายงาน 

จ านวน 4 
รายงาน 

จ านวน 4 
รายงาน 

งานควบคุม
ภายใน 

2.2 การจัดท าแผนควบคุมภายในและ
แผนการตรวจสอบภายใน 

จ านวนแผนควบคุม
ภายในและแผน
ตรวจสอบภายใน 
 

อย่างน้อย 2 
แผน 

อย่างน้อย 2 
แผน 

อย่างน้อย 2 
แผน 

อย่างน้อย 2 
แผน 

งานควบคุม
ภายใน 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตกับมาตรฐานความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566  โรงเรียนบ้านปราสาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการหน่วยงานภายในองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 
มาตรฐานความโปร่งใส มิติที่ 2  ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 
แผนงาน  การปลูกฝังให้บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงสร้าง ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ เป้าหมาย / ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. การส่งเสริม
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย ในการ
ติดตามตรวจสอบ
ประพฤติมิชอบ 

3.1 ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการสร้างมาตรฐาน ความโปร่งใส 
เช่น ระเบียบ/ข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติ/
ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากร 

จ านวนช่องทางเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 3
ช่องทาง 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 5 
ช่องทาง 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 

3.2 การส ารวจความพึงพอใจและการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสีย 
เกี่ยวกับความโปร่งใสของการปฏิบัติงาน 
 

มอบรางวัลและประกาศ
เกียรติคุณ เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มครูและเจ้าหน้าที่
ดีเด่นประจ าปีการศึกษา 

ร้อยละ 80  
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80  
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80  
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80  
ขึ้นไป 

งานบริหารทั่วไป 

3.3  จัดประชุมผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อให้
เสนอแนะข้อคิดเห็น  

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ เสีย
ต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของโรงเรียน 

อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

อย่างน้อย 3 
ครั้ง 

อย่างน้อย 4 
ครั้ง 

อย่างน้อย 5 
ครั้ง 

งานบริหารทั่วไป 

 

                             



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตกับมาตรฐานความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566  โรงเรียนบ้านปราสาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปร่งใส มิติที่ 3  ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
แผนงาน  การป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงสร้าง ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ เป้าหมาย / ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. การลดการใช้
ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

1.1 การจัดท าผังปฏิบัติงาน (Work Flow) จ านวนผังปฏิบัติงาน 
(Work Flow) 

ฝ่ายละ 
อย่างน้อย  
5 ผัง 

ฝ่ายละ 
อย่างน้อย  
5 ผัง 

ฝ่ายละ 
อย่างน้อย 
 5 ผัง 

ฝ่ายละ 
อย่างน้อย 
 5 
 ผัง 

ฝ่ายบริหาร 

2. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผน 

2.1 จัดท ารายงานการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตกับ
มาตรฐานความโปร่งใส 

มีรายงานการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตกับ
มาตรฐานความโปร่งใส 

อย่างน้อย 1 
รายงาน 

อย่างน้อย 1 
รายงาน 

อย่างน้อย 1 
รายงาน 

อย่างน้อย 1 
รายงาน 

ฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตกับมาตรฐานความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566  โรงเรียนบ้านปราสาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปร่งใส มิติที่ 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 
แผนงาน  การป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงสร้าง ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ เป้าหมาย / ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

1.1 ให้บุคลากรไปเข้าร่วมการประชุม อบรม 
สัมมนาที่เก่ียวข้องกับ 
    -  ด้านการป้องกันการทุจริต 
    -  ด้านทรัพยากรบุคคล 
    -  ด้านการเงิน 
    -  ด้านการตรวจสอบภายใน 

จ านวนผังปฏิบัติงาน 
(Work Flow) 

ไม่น้อยกว่า 
2 ด้าน 

ไม่น้อยกว่า 2 
ด้าน 

ไม่น้อยกว่า 
2 ด้าน 

ไม่น้อยกว่า 
2 ด้าน 

งานบริหารบุคคล 

2. การมีระบบ/
กลไกจัดการรับ
เรื่องร้องเรียน 

2.1 จัดท าหลักเกณฑ์/วิธีการรับเรื่อง 
ร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

มีหลักเกณฑ์/วิธีการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

งานบริหารบุคคล 

2.2 การจัดระบบรับฟังร้องเรียนและการ
แจ้งเบาะแสการทุจริต 

จ านวนช่องทางการรับ
ฟังข้อร้องเรียน การแจ้ง
เบาะแสการทุจริต 

อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 5 
ช่องทาง 

งานบริหารบุคคล 

2.3 การจัดและแจ้งผลการร้องเรียน ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
แจ้งผล การด าเนินการ
ให้แก่ผู้ร้องเรียน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 งานบริหารบุคคล 

 



 

               เห็นชอบอนุมัตแิผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  2563-2566 
  

                     (ลงชื่อ)   สุพิชชา   ไพศาลสุวรรณ       

                   (นางสุพิชชา   ไพศาลสุวรรณ) 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท 

 


