
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำปรอบ 6 เดือนตามแผนยุทธศาสตรปองกันและตอตานการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

ของ โรงเรียนบานคายวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสำนึก  คานิยม  ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 1 ดานนโยบาย/ผูบริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 

แผนงาน : สงเสริมใหบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

งบประมาณ ตัวชี้วัด เปาหมาย

ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1.การเสริมสราง

จิตสำนึก คณุธรรม 

คานิยมในการปองกัน

และแกไขปญหาการ

ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

1.1 รณรงคสรางจิตสำนึกดานคณุธรรมจริยธรรม คานิยม ตามหลัก         

ธรรมาภิบาล รวมท้ังเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารความรูท่ี

เก่ียวกับการปองกัน/ตอตานการทุจริตและความโปรงใส ตามแนวทาง

โครงการโรงเรยีนสุจริตสุจรติ 

85 90   รอยละของบุคลากร

โรงเรียนบานคาย-

วิทยา มีจิตสำนึก 

คุณธรรม จรยิธรรม

ตามคณุลักษณะเขต

สุจรติ 5 ประการ 

90 95 100 

1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคน เขารวมฝกอบรม/รับฟง

บรรยายธรรมท้ังภายใน และภายนอก โรงเรียน 

80 85   รอยละของบุคลากร

โรงเรียนบานคาย-

วิทยา เขารวม

ฝกอบรม/รับฟง

บรรยายธรรม 

85 90 95 

1.3  ถวายสัตย 5 ธันวาคม “ขาราชการท่ีดีของแผนดิน” 64 64 - จำนวนบุคลากรท่ีเขา

รวมถวายสตัย 

64 64 64 

1.4 การยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรในโรงเรยีนท่ีประพฤตตินเปน

แบบอยางท่ีดี “คนดีศรีบานคาย” 

1คน 1คน - จำนวนบุคลากรไดรับ

การคัดเลือกและ

ประกาศเกียรตคิุณ 

1คน 1คน 1คน 

 

 

1.6 การมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมดานตางๆ เชน ดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ดานการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

ดานการทำตัวเปนตนแบบท่ีดี  

5 5 - จำนวนโครงการท่ี

ผูบริหารเขารวม

กิจกรรมท่ีมบีทบาท 

5 5 5 



ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสำนึก  คานิยม  ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 1 ดานนโยบาย/ผูบริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 

แผนงาน : สงเสริมใหบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

งบประมาณ ตัวชี้วัด เปาหมาย

ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

2.หนวยงานมีนโยบาย

ท่ีชัดเก่ียวกับ

มาตรการความ

โปรงใส 

2.1 มีการจัดทำมาตรการความโปรงใสท้ัง 4 มิติ 1ครั้ง 1ครั้ง  ในการสงเสริมความ

โปรงใสในองคกร 
1ครั้ง 1ครั้ง 1ครั้ง 

ยุทธศาสตรท่ี 2   บูรณาการงานทุกฝายทุกกลุมสาระในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 2 ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม 

แผนงาน : การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะเปนภัยตอการกาวสู “ประเทศใสสะอาด” เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรโรงเรียนบานคายวิทยา ปฎิบัติงานโดย

ความโปรงใสและเปนธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

งบประมาณ ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. การเปดเผยขอมลู

ขาวสาร 

1.1 การจัดการอบรมใหความรูความเขาใจในสวนท่ีเก่ียวของกับ

พระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

5 5   รอยละของผูเขารับ

การอบรมมีความรู

ความเขาใจในสวนท่ี

เก่ียวของบพ.ร.บ.

ขอมูลขาวสารของ

ราชการ  

พ.ศ.2540 

5 5 5 

1.2 การเผยแพรประกาศจัดซื้อจดัจางทางศูนยขอมูลขาวสาร และ 

www.bkvch.ac.th/ 

อยางนอย

2ครั้ง 

อยาง

นอย 

2ครั้ง 

- จำนวนครั้งในการ

เผยแพรจัดซื้อจดั

จาง 

อยาง

นอย2

ครั้ง 

อยาง

นอย2

ครั้ง 

อยาง

นอย2

ครั้ง 



ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 2 ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม 

แผนงาน : การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะเปนภัยตอการกาวสู “ประเทศใสสะอาด” เพ่ือปลูกฝงใหขาราชการและบุคลากรโรงเรียนบานคายวิทยา 

ปฎิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

งบประมาณ ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

 1.3 การจัดเก็บสถิติและสรุปผลการใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารให

ผูบริหารทราบอยางสม่ำเสมอ 

4 ครั้ง 4 ครั้ง - จำนวนครั้งในการ

รายงานผลการใช

บริการศูนยขอมลู

ขาวสาร 

4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 

2.การมีระบบควบคุม

และตรวจสอบภายใน

องคกร 

2.1 การจัดทำแผนควบคมุภายในและแผนการตรวจสอบภายใน 1 แผน 1 แผน  จำนวนแผนควบคุม

ภายใน และการ

ตรวจสอบภายใน 

1 แผน 1 แผน 1 แผน 

3.การสงเสริมการ

สนับสนุนการมสีวน

รวมของภาค

ประชาชนและ

เจาหนาท่ีของรัฐ ใน

การติดตามตรวจสอบ

การทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ 

3.1 ประชาสัมพันธ ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการสรางมาตรฐานความโปรงใส เชน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ/วิธีการปฎิบัต/ิขอมลูขาวสาร ใหบุคลากรใน

โรงเรียน 

2 

ชองทาง 

2 

ชองทาง 

- จำนวนชองทางการ

ประชาสมัพันธไมนอย

กวา 2 ชองทาง 

2 

ชองทาง 

2 

ชองทาง 

2 

ชองทาง 

3.2 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมสีวนไดสวน

เสียเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

โรงเรียนบานคายวิทยา 

รอยละ 

70 

รอยละ 

70 

- 

 

รอยละของความพึง

พอใจตอการปฎิบัติ

หนาท่ีหรือพฤติกรรม

ของเจาหนาท่ี(จาก

การสำรวจความ

คิดเห็นของ

ประชาชน/

ผูรับบริการ/ผูมสีวน 

ไดเสีย 

รอยละ 

70 

รอยละ 

70 

รอยละ 

70 

 



ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 3 ดานการใชดุลยพินิจ 

แผนงาน : การจัดการกรณีการทุจริตและคอรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนแลวหรือท่ีกำลังเกิดข้ึน วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรัปชั่นภายในโรงเรียน   

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

งบประมาณ ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. การลดการใชดุลย

พินิจของเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงาน 

1.1 การจัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงาน และดำเนินการตามมาตรฐาน

โรงเรียน 4 มาตรฐาน  

2 เรื่อง 2 เรื่อง - 

 

 

มีกระบวนการตาม

ภารกิจหลักของ

โรงเรียน ตาม

หลักเกณฑของ สพฐ. 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 

2. การจัดการเพ่ือลด

ลดความเสีย่งท่ีจะเกิด

การทุจริต 

2.1 จัดอบรมการเสรมิสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการจดัซื้อจัด

จางภาครัฐ 

รอยละ 

70 

รอยละ 

70 

- รอยละผูเขารวม

อบรมมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับระบบ

การจัดซื้อจดัจาง

ภาครัฐ 

รอยละ 

70 

รอยละ 

70 

รอยละ 

70 

3.ติดตามและ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผน 

3.1 การจัดรายงานผลความสำเร็จของแผนปฎิบัติการปองกันและตอตาน

การทุจริต คอรัปช่ัน กับมาตรการความโปรงใสตามแนวทางเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุจริต 

1 

รายงาน 

1 

รายงาน 

- รายงานผล

ความสำเร็จของ

แผนปฏิบัติการ

ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

คอรัปช่ัน กับ

มาตรการความ

โปรงใส 

1 

รายงาน 

1 

รายงาน 

1 

รายงาน 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไกการจัดรับเรื่องรองเรียน 

แผนงาน : การจัดการกรณีการทุจริตและคอรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนแลวหรือท่ีกำลังเกิดข้ึน วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรัปชั่นภายใน  โรงเรียน 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

งบประมาณ ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1.การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 

1.1 การสงบุคลากรเขารวมประชุม อบรม และสัมมนาท่ีเก่ียวของกับ 

1.1.1 ดานการปองกันและตอตานการทุจริต 

1.1.2 ดานทรัพยากรบุคคล 

1.1.3 ดานการเงิน 

.1.1.4 ดานตรวจสอบภายใน 

ไมนอย

กวา 2 

ดาน 

นอย

กวา 2 

ดาน 

- 

 

 

จำนวนดานท่ี 

บุคลากรไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ิมข้ึน 

ไมนอย

กวา 2 

ดาน 

นอย

กวา 2 

ดาน 

นอย

กวา 2 

ดาน 

2.การมีระบบ/กลไก

การจัดการรับเรื่อง

รองเรียน 

2.1 จัดทำหลักเกณฑ/วิธีการรับเรือ่งรองเรียน/รองทุกข 1 เรื่อง 1 เรื่อง - มีหลักเกณฑ/วิธีการ

รับเรื่องรองเรียน/รอง

ทุกข 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

 2.2 การจัดระบบรับฟงขอรองเรียนการแจงเบาะแสการทุจริต 

  ๐ การจัดชองทางรับขอรองเรียน/แจงเบาะแส/ความคิดเห็น 

       - ตูรับขอรองเรียน 

       - จัดสงขอรองเรียนทางไปรษณีย 

       - ศูนยรับขอรองเรียนผานเว็ปไซต (www.bkvch.ac.th) 

  

 

6 

ชองทาง 

6 

ชองทาง 

- จำนวนชองทางรับฟง

ขอรองเรียน การแจง

เบาะแสการทุจรติ 

6 

ชองทาง 

6 

ชองทาง 

6 

ชองทาง 

 

 

 

 

 

 

http://www.bkvch.ac.th/


ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไกการจัดรับเรื่องรองเรียน 

แผนงาน : การจัดการกรณีการทุจริตและคอรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนแลวหรือท่ีกำลังเกิดข้ึน วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรัปชั่นภายใน  โรงเรียน 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

งบประมาณ ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

 ๐ ปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑการรับเรื่องรองเรียน/

รองทุกข 

1  

หลักเกณฑ 

1  

หลักเกณฑ 

- 

 

 

มี

หลักเกณฑ

การรับเรื่อง

รองเรียน/

รองทุกข

ทาง web 

site 

1  

หลักเกณฑ 

1  

หลักเกณฑ 

1  

หลักเกณฑ 

2.3 การจัดการและแจงผลขอรองเรียน รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

- รอยละของ

ขอรองเรียน

ท่ีแจงผล

การ

ดำเนินการ

แกผู

รองเรียน 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

 

หมายเหตุ   การดำเนินงานในแผนยุทธศาสตรปองกันและตอตานการทุจริต ใหดำเนินการบูรณาการรวมกันในแผนปฏิบัติการประจำป ของ โรงเรียน  

 

 

 



สวนท่ี 3 

บทสรุป 

        แผนยุทธศาสตรปองกันและตอตานการทุจริต ของโรงเรียนบานคายวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563   

จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในดานการปองกันและตอตานการทุจริตของหนวยงาน  และเพื่อใหหนวยงานปฏิบัติงานในดานการปองกัน

และตอตานการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค   เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว   ทำใหการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ของขาราชการเปนไปใน

ลักษณะที่มีความรับผิดชอบ  ทำใหประชาชนมีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม  ตามคุณลักษณะ 5 ประการ ที่กำหนดไวในโครงการ

โรงเรียนสุจริต การปฏิบัติหนาที่โดยการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล   สามารถแกไขปญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีจะเกิดข้ึนตอบุคลากรในสถานศึกษา      

                 ดังนั้น  ในการดำเนินงานดานการปองกันและตอตานการทุจริต ตองบูรณาการและอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย และจะตองปฏิบัติอยาง

ตอเนื่องใหเปนระบบ   โดยหากมีการบูรณาการความรวมมือจากทุกฝายอยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว 

บุคลากรใน โรงเรียนบานคายวิทยา ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม  คณะครูและบุคลากร มีความรูเรื่องการปองกันและตอตานการทุจริตให

มากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต ตามคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ทุกภาค

สวนมีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ รวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศใหย่ังยืนไดอีกดวย   

 

 

 

 


