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คำนำ 

       แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต  ปี งบประมาณ 2563 ฉบับนี้  ได้ทำตามวัตถุประสงค์                          
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน           
และปราบปรามการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ช. และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          
พ.ศ. 2562 - 2564 นโยบายการบริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติ งานพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือ   
ชี้นำการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
        เพ่ือให้การดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือกำหนดเป็นข้อมูลตามกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปี พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 และให้
สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ต่อไป 
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บทท่ี 1 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ปีงบประมาณ 2563 

ความเป็นมา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานานและยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
สังคมไทยปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบทำให้ประชาชนให้ความสนใจการทำงานของ
ภาครัฐมากยิ่งขึ้น 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 - 2555 ไปใช้เป็นกรอบทิศทาง 
การประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
โดยกำหนดเพ่ิมเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564 นโยบายการ
บริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนา
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาค
ส่วนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์  
หลัก 4 ประการคือ 

1) สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมกระจายและถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) สังคมรู้เท่าทันร่วมคิดป้องกันการทุจริตโดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงานป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 โดยมีแนวทางในการดำเนินงานคือ    
หาก ส่วนราชการได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดไว้แล้วและ     
เห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯได้ก็ให้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดดังกล่าวมาบรรจุไว้         
ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 หากไม่ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติฯก็กำหนดขึ้นมาใหม่และนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้วยโดยกำหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามพันธกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพ่ือให้การ
ดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ จึงได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี 
(พ.ศ. 2562 – 2564) ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้
ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี
ต่อไป 

วัตถุประสงค์(Objective) 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม

จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศมีระบบการทำงานและการ
ตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5. เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ       

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงานป.ป.ช. และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562 – 2564 นโยบายการบริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ของรัฐนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรมและเป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจัง         
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์หลัก  4 ประการ เพ่ือกำหนดเป็นข้อมูลตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563          
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ พ.ศ. 2562 - 2564 และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. 2563 และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ต่อไป 
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บทท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. นโยบายโรงเรียน 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
 4. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิถีชุมชนที่น้อม
นำศาสตร์พระราชาเป็นหลักการดำเนินชีวิต  
 
2. โรงเรียนสตรีสิริเกศให้การบริการทางการศึกษา  ดังนี้ 
 1. หลักสูตรโรงเรียนสตรีสิริเกศจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่อาชีพ  โครงสร้างหลักสูตรคือ  
  1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น3 โครงสร้าง ประกอบด้วย 
   1) โครงสร้างที่ 1 ห้องเรียนปกติ 
   2) โครงสร้างที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
   3) โครงสร้างที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 

  1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย8 โครงสร้าง ประกอบด้วย 
   1) โครงสร้างที่ 1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   2) โครงสร้างที่ 2 คณิตศาสตร์ - ภาษา 
   3) โครงสร้างที่ 3 ภาษาจีน 
   4) โครงสร้างที่ 4 ภาษาญีปุ่่น 
   5) โครงสร้างที่ 5 เลือกตามความถนัดและความสนใจ 
   6) โครงสร้างที่ 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
   7) โครงสร้างที่ 7 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
   8) โครงสร้างที่ 8 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ภาษาอังกฤษ 

 2. กระบวนการจัดการเรียนสอนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
ทักษะกระบวนการแห่งศตวรรษท่ี 21, Active Learning, STEM, Project - Based Learning เพ่ือให้เกิด 
ผลงานเชิงนวัตกรรม  
 3. สิ่งอำนวยความสะดวกตามโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพครบทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอนตามศาสตร์ของพระราชา 
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3. จุดเด่นของโรงเรียน 

 ด้านผู้เรียน  
  นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้ สองภาษา        
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานและนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนรู้มีคุณธรรมรักความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลกมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีมารยาทงาม 
 
 ด้านคร ู

  ครูมีความเป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะการใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพเต็มกำลังความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และอบรมสั่งสอน
ศิษย์ด้วยความรักและเมตตา 
 
 ด้านโรงเรียน 
  โรงเรียนมีคุณภาพจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การเป็น
โรงเรียนยอดนิยม โรงเรียนที่มอัีตราแข่งขันสูง  

 ด้านชุมชน 
  ชุมชนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 
4. ปรัชญา : ปญญฺา  นรานํ  สิริ  แปลว่า ปัญญาเป็นสิริคือมิ่งขวัญของคนทั้งหลาย 
5. วัฒนธรรม : ครูอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา 
6. ค่านิยม : ทำงานเป็นระบบ  ครบถ้วนบริการ  บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
7. อัตลักษณ์ : ปัญญาดี มีมารยาทงาม สมนามพระราชทาน 
8. เอกลักษณ์ : โรงเรียนมาตรฐานสากล 
9. วิสัยทัศน์ (Vision) :  

 โรงเรียนสตรีสิริเกศเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย 4.0 ระดับมาตรฐานสากล  บนวิถีความพอเพียงอย่างยั่งยืน 
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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10. พันธกิจ (Mission) :  
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 บนวิถีความพอเพียง   
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
 4. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิถีชุมชน         
ที่น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักการดำเนินชีวิต  

6. ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1. เป้าประสงค์ (Goals) :  
 1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการทำงาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อเทคโนโลยีและ
ประเมินสารสนเทศ ที่มีคุณลักษณะนิสัย ความรู้ และมีความเท่าทัน ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่ง
ความเป็นศตวรรษที่ 21  
 2. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning และ
สะท้อนผลวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ 
 3. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบ
อาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึง 
องค์ความรู้ รองรับการพฒันากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
 4. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ  
 5. โรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และมีองค์กรชุมชน
สถานประกอบการ อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย  
6. ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา 

12. กลยุทธ์ (Strategy) :  
 ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21  
 ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
 ข้อที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพระบบการกำกับและสะท้อนผลมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ 
 ข้อที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย ความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา  
   ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกมีส่วนร่วมในการ    
            ดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
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บทท่ี 3 
แนวทางการดำเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา 

   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลสำเร็ จของการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 - 2564)  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อกล่าวหาครู บุคลากร
ทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนคำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง บริหารจัดการศึกษาตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบและ
นำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็ จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ             
ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  
โรงเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 - 2564) และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
                                 ทุจริตสถานศึกษา  

วิสัยทัศน์(Vision)  

 โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย 4.0 ระดับมาตรฐานสากล บนวิถีความพอเพียงอย่าง 
ยั่งยืนบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ(Mission) 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
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 4. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน สง่เสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิถีชุมชนที่น้อม
    นำศาสตร์พระราชาเป็นหลักการดำเนินชีวิต  
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์(Objective) 

 มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล ครมูีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมคีวามสุข 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที ่1 :  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์ 

 มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา 
การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

  1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดำเนิน 
                          ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง  
                          แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
  2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม 
                          เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
                          คุณธรรมและจริยธรรม 
                     2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  
                          นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
               สถานศึกษา 
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  3.1 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
                          ทุจริตในสถานศึกษา 
  3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเป็นหลักสูตร 
                          บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
  3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
                          การทุจริตสถานศึกษา  

 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
  4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 
                          ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
                    4.2  รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
                          ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
                          ทุจริตสถานศึกษา 
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 
                          ทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการ 
เป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
องค์กรทุกภาคส่วน 

                     1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น 
                           อิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
                     1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
                           ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร 
                           ระหว่างกัน 
                     1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
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  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
  2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
                           ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
                     2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
                           รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
  2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
  2.4  กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
  2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ 
                           ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
           3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 
                     3.1  ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา  
                            โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                     3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา 
                           คุณภาพทางการศึกษา   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

           มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 

               บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

                     1.1  ส่งเสริมให้การบริหารจัดการศึกษาให้เป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจด้านการป้องกันแล 
        ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน  อัตรากำลัง  การบริหารงานบุคคล และ   
        งบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบสนับสนุนให้มีการตรวจสอบ
        และถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง 

  1.3  ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน 

                           การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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  2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
                ปราบปรามการทุจริต 
  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน  
                          ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.2  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                            ในสถานศึกษา 
           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
                     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                     3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
           4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
                      4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
                      4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี 
                           ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                      สถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

 มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

  1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
                          ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 
                          ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
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  3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 
                          บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  
                          และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
  4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
                          แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
     ปราบปรามการทุจริต 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
 2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย     
              และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
 3. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมเรื่องการป้องกันการทุจริตใน     
              สถานศึกษามากยิ่งข้ึน  
 4. โรงเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ    
              พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ   
 5. ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก มีความรับรู้เข้าใจและให้    
              ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
 6. เพ่ือให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
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การติดตามผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการดังนี้ 

ติดตามผลความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดกิจกรรม
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการฯดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาตลอดปี (เดือน) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1 จัดประชุมเจา้หน้าทีผู่้รับผดิชอบ

และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปี 2563 ทบทวนวสิัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม/วิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
กรอบภารกิจการบริหารงาน 4 กลุ่ม
งาน 

            

2 สำรวจความคิดเห็นของผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียภายในและภายนอกทุก
ภาคส่วนทัง้องค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

            

3 จัดทำแผนปฏบิัติการฯ 
ประจำปี2563 เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบและจัดสง่
แผนปฏบิัติการฯให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 
28 

            

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 
/นิเทศ กำกับ ติดตามผล การ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

            

5 เสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรยีนใหค้วามเห็นชอบ 

            

6 จัดทำเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงาน/รายงานสำนักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28  ผู้ที่
เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันการทุจริต
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของ
ข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อมั่น
ในคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น      

 ดังนั้น  ในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา จึงต้องบูรณาการและอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการ
ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติรวมถึง
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 
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บทท่ี 4 
การปฏิบัติงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2563 

1. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการกิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต    
   ประจำปีงบประมาณ 2563มีดังนี้ 

   1.1 โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  244,729 นางวิจิตรา  บุญเย็น 

2 ส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 30,000 นายประดิษฐ์  ส่งสุข 

3 ส่งเสริมประชาธิปไตย 30,000 นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์ 

4 สถานศึกษาสีขาว 100,000 นายณัฐพงษ์  สาลี 

 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โรงเรียนสุจริต 

- อบรมแกนนำคนดีศรีแผ่นดิน 
26,700 นายเอกรัตน์  ลับโกษา 

 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โรงเรียนสุจริต 

- การจัดนิทรรศการโรงเรียนสุจริต 
3,300 นายเอกรัตน์  ลับโกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
                    ทุจริตสถานศึกษา  

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โรงเรียนสุจริต 

- การจัดตั้งบริษัทสร้างการการดีตามรอย
ศาสตร์พระราชา 

- นายเอกรัตน์  ลับโกษา 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการดำเนินงาน 

การอภิปรายผล(PDCA) 

 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตในสถานศึกษา ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นไม่สามารถอาศัยเพียง
กระบวนการวิธีของ ''ระบบราชการ"ในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น หากแต่ต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม
มากกว่าการดำเนินการอย่างแยกส่วน และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากกว่าการดำเนินการเป็นครั้งคราวและ       
ที่สำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม กล่าวคือ การต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นจะดำเนินการสำเร็จ
ไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่สนับสนุน เนื่องจากการทุจริตคอรัปชั่นได้ฝั่งรากลึกลงในสังคมไทยมานานดังกล่าวแล้ว ดังนั้น      
จึงต้องใช้พลังจากมวลชนและพลังสังคม เข้ามาผลักดันกันอย่างจริงจัง และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือผู้บังคับบัญชา
จะต้องทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามีความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาการแก้ไขปัญหาการทุจริต           
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นโดยสรุปดังนี้ ควรจัดกิจกรรในโครงการนี้อีกอย่างน้อย      
ปีละ 1 ครั้ง ให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยจัดอบรมพัฒนาการแก้ไขปัญหา
การทุจริตในสถานศึกษา มีเอกสารประกอบการอบรมและแบบฝึก รวมทั้งตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริต และการนำไปใช้
ในโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดทำเป็นวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมลดเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมเสริม และบูรณาการ นอกจากนี้ควรมีการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลอย่าง
ชัดเจน ควรเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ เชื่อมโยงกับเรื่องความสุจริต และหลักสูตรต้านทุจริต ผู้เข้ารับ
การอบรมเห็นถึงประโยชน์ของการอบรม ว่าเป็นประโยชน์ สมควรจัดเป็นประจำทุกปี และต่อเนื่อง กับบุคลากรทุกคน 
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ภาคผนวก 
• คำสั่งคณะทำงาน 

• โครงการ 

• รูปภาพกิจกรรม 

• แบบประเมิน (IIT) 

• แบบประเมิน (EIT) 

• แบบประเมิน (OIT) 
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     คำสั่งคณะทำงาน 
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1.1 โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 1. ลักษณะของโครงการ ❑ใหม ่❑เก่า  ต่อเนื่อง   งบวิชาการ   ❑งบบริหารงานทั่วไป 
 2. โครงการ / กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 

สาระสำคัญ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/เป้าหมาย หลักฐานแหล่งพิสูจน์ เงื่อนไขความสำเร็จ 

จุดมุ่งหมาย (Goal) 
นักเรียนมีคุณลักษณะ
ด้านการเรียนรู้ ด้านการ
ทำงานและด้าน 
ศีลธรรมเป็นไปตาม
คุณลักษณะค่านิยม 12 
ประการ ตามที่
สถานศึกษากำหนดโดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม  

 

นักเรียนร้อยละ 95 มีลักษณะ
ด้านการเรียนรู้ ด้านการทำงาน 
และด้านศีลธรรมตาม
คุณลักษณะ และค่านิยม 12 
ประการ ตามสถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม 
 

แหล่งข้อมูล 
- รายงานข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน 
-  รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้า
เสาธงของนักเรียน 
 
 
วิธีการประเมิน 
1.ประเมินการจัดกิจกรรม 
2.ประเมินความพึงพอใจของครู 
ต่อการดำเนินงาน 
3.ประเมินประสิทธิภาพ 
โดยใช้ SSK Modal 
4.ประเมินประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีวินัย 
ประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
โรงเรียน  
ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(Purpose) 
1. จัดทำแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู  
เป็นรายบุคคล 

2. บันทึกผลงาน 
เชิงประจักษ์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
การปฏิบัติงานรายปี 

 
 
นักเรียนร้อยละ95ท่ีมี 
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ด้าน
การทำงาน และด้านศีลธรรม 
เป็นไปตามคุณลักษณะและ
ค่านิยม 12 ประการ ตามที่
โรงเรียนกำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม 
 
 
 
 
 

1. นักเรียน ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา
ดำเนินการตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติของ
โรงเรียน 
2.ฝ่ายบริหารให้การ
เสริมและสนับสนุน
พร้อมทั้งให้ขัวญและ
กำลังใจ 
2. การประเมินการจัด
กิจกรรมมีประสิทธิภาพ 

โครงการ 
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สาระสำคัญ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/เป้าหมาย หลักฐานแหล่งพิสูจน์ เงื่อนไขความสำเร็จ 
ผลผลิต/ผลงาน 
(Output) 
นักเรียน 3,063 คน 
ได้รับการฝึกฝนและปลูก
ฝั่งให้มีวินัย ประพฤติ 
ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
ของทางโรงเรียน 

 
1. นักเรียนมีวินัยประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน
ร้อยละ 95 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้า
เสาธง ร้อยละ 100  

 1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ให้ความร่วมมือ 
ในการจัดกิจกรรม 
2. ฝ่ายบริหาร นิเทศ 
กำกับ ติดตาม ต่อเนื่อง 
สม่ำเสมอ 

 
 

3. นักเรียนมีความรักซาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
4.นักเรียนรับรู้ข่าวสารของ
โรงเรียนอย่างครบถ้วน 

เครื่องมือ 
1.แบบรายงานพฤติกรรมของนักเรียน
ของครูที่ปรึกษา 
2.แบบประเมินประสิทธิภาพ 
โดยใช้ SSK Modal 
3.แบบประเมินประสิทธิผล 
 
งบประมาณ  (ระบุที่มา) 
  - เงินอุดหนุน 30,000 บาท 
 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
1 ต.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 63 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
- นายประจักษ์  พันธสีมา 
-  นายประดิษฐ์  ส่งสุข 
-  นายอรรถพล  ศรีเลิศ 

 

กิจกรรม  (Activities) 

1. กิกรรมส่งเสริม
ระเบียบวินัย คุณธรรม 
และแก้ไขพฤติกรรมของ
นักเรียนเรียน 
2. กิจกรรมเคารพธงชาติ
ปลูกฝั่งความรักชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
3.พัฒนาระบบงาน
สารวัตรนักเรียน 
 

 

1. นโยบายของโรงเรียนมีความ
เหมาะสมและชัดเจนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักเรียน 
2. ความร่วมมือของผู้ปกครอง 
3. กิจกรรมเหมาะสมกับเวลา
และสถานที่ 
4. นักเรียนเข้าแถวก่อน
ดำเนินการอย่างเหมาะสม 
5. ระบบงานสารวัตรนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

1.นักเรียน ครูบุคลากร
ทางการศึกษา  
ดำเนินงานตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติของ
โรงเรียน 
2. ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือกับทางโรงเรียน 
3. ฝ่ายบริหารให้การ
ส่งเสริม สนับสนุน 
กำกับ นิเทศ ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัย (Input) 
1.ครูและบุคลากร 
2.ผู้บริหารโรงเรียน 
3.นักเรียน 
4.งบประมาณ 

 
1.ครู 150 คน 
2.บุคลากร 60 คน 
3.ผู้บริหาร 5 คน 
4. นักเรียน 2,981 คน 
5.ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ และ 
ค่าใช้สอย  

1. คณะกรรมการ
ดำเนินงานทำงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. งบประมาณเพียงพอ 
และได้รับการอนุมัติ
ภายในระยะเวลา 
ที่กำหนด 
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ทรัพยากรโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม                             
และแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน  ปีงบประมาณ 2563 

 

ที ่ รายการ ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
ต.ค.62–มี.ค.63 เม.ย.63–ก.ย.63 

จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

  งานประจำ          

 
1.งบบุคลากร   
     (ค่าจ้างชั่วคราว)     

  

 2. ดำเนินงาน       

 -ค่าตอบแทน       

 -ค่าใช้สอย    6,900  6,900 

 

-ค่าวัสดุ 
  1. สมุดสำรวจ
พฤติกรรมนักเรียน
(สมุดสีชมพู) 

10 820 410 4100 410 4100 

   2. กรวยจจราจร 250 12 12 3,000   

   3. อ่ืนๆ    2,500  2,500 

 -ค่าสาธารณู       

 3. งบลงทุน       

 -สิ่งก่อสร้าง       

รวมทั้งสิ้น    16,500  13,500 

 
หมายเหตุ :งานประจำตามโครงสร้าง หมายถึง ประมาณการรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างของโรงเรียน 
 จำแนกเป็น งบบุคลการ งบดำเนินงาน งบลงทุน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  (งานพัฒนาตามกลยุทธ์) 

1. ความสอดคล้อง 
      ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ สพฐ.ยุทธศาสตร์ที่ 1   
      มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่    1  ตัวบ่งชี้ที่ 7 ตัวชี้วัดที่        8 ,9  
      กลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1  โครงการหลักท่ี 2 กิจกรรมหลักที่ 9 
2. ลักษณะของโครงการ ❑ใหม❑่เก่า ต่อเนื่องงบวิชาการ    ❑งบบริหารงานทั่วไป 
3. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

สาระสำคัญ ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย หลักฐานแหล่งพิสูจน์ เงื่อนไขความสำเร็จ 
จุดมุ่งหมาย (Goal) 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยม 12 
ประการ ตามที่สถานศึกษา 
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

1. ผู้เรียนร้อยละ 97 มี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 97 มีค่านิยม
12 ประการ ตามที่
สถานศึกษา กำหนดโดยไม่ขัด
กับกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม  

แหล่งข้อมูล 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
อำลาสถาบัน 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 

วิธีการประเมิน 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
อำลาสถาบัน 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
- รายงานการประเมิน
ประสิทธิภาพโดยใช้ SSK Model 
- รายงานการประเมิน
ประสิทธิผล 

เครื่องมือ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
อำลาสถาบัน 

- โรงเรียนและบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนในการจัด
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ (Purpose) 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้  
ด้านการทำงานด้านศีลธรรม 
เป็นไปตามคุณลักษณะของ
หลักสูตรสถานศึกษา  และ
ค่านิยม  12 ประการ ตามที่
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยม 12 
ประการ ตามทีส่ถานศึกษา 
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงเรียนและบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนในการจัด
กิจกรรม 
ร้อยละของผู้เรียนที่ 
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ผลผลิต/ผลงาน (Output) 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มี
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้  
ด้านการทำงานด้านศีลธรรม 
เป็นไปตามคุณลักษณะของ
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ค่านิยม 12 ประการ ตามที่
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 94  มีคุณลักษณะ
ด้านการเรียนรู้  ด้านการ
ทำงานด้านศีลธรรม เป็นไป
ตามคุณลักษณะของหลักสูตร
สถานศึกษา และค่านิยม 12 
ประการ ตามทีส่ถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 

- รายงานผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
- รายงานการประเมิน
ประสิทธิภาพโดยใช้ SSK Model 
- รายงานการประเมิน
ประสิทธิผล 
 

- โรงเรียนและบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรม  (Activities) 
1.อำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ   
ม.6   
2.ส่งเสริมความรับผิดชอบ พิธี
เปิดกีฬา สพม.28   
3.จิตอาสา (เช่นบริจาคโลหิต 
และอ่ืนๆ)   
4.อบรมนักเรียนไม่ผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
5. พิธีไหว้ครู   
6.พัฒนาศักยภาพนักเรียน
(ใหม่) 

- มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ
อำลาสถาบัน ปีการศึกษา  ละ 
1 ครั้ง 
- มีกิจกรรมส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 

งบประมาณ   
จำนวน 244,729 บาท 

-  เงินอุดหนุน 10,000บาท 
-  เงินกิจกรรม 234,729 บาท 
 
1.อำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ   
ม.6  38,850  บาท 
2.ส่งเสริมความรับผิดชอบพิธีเปิด
กีฬา สพม.28  65,000 บาท 
3.จิตอาสา (เช่นบริจาคโลหิต 
และอ่ืนๆ)  
- เงินกิจกรรมฯ 20,000  บาท 
- เงินอุดหนุน 10,000บาท 
4.อบรมนักเรียนไม่ผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
20,000 บาท 
5.พิธีไหว้ครู  21,469 บาท 
6.พัฒนาศักยภาพนักเรียน(ใหม่) 
69,410 บาท 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

1 ตุลาคม2562-30กันยายน 
2563 
 

- โรงเรียนจะต้องให้การ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานกิจการนักเรียนอย่าง
จริงจัง 
- ครูและบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต้องให้การ
สนับสนุน 

ปัจจัย  (Input) 
1. นักเรียน 
1.อำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ   
ม.6   
2.ส่งเสริมความรับผิดชอบ     
พิธีเปิดกีฬา สพม.28   
3.จิตอาสา (เช่นบริจาคโลหิต 
และอ่ืนๆ)   
4.อบรมนักเรียนไม่ผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
5. พิธีไหว้ครู   
6.พัฒนาศักยภาพนักเรีย(ใหม่) 

นักเรียนระดับชั้น ม.6 จำนวน 
500 คน 
- นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ
ทุกคน 
- ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ทุกคน 
 

- นักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
- ครูและบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต้องให้การ
สนับสนุน 
- โรงเรียนให้การสนับสนุน
งบประมาณอย่างจริงจัง 
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2. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
  - งานกิจการนักเรียน 
  - คณะครูทั้งหมด 
. งบดำเนินการ 
1.อำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ   
ม.6   
2.ส่งเสริมความรับผิดชอบ    
พิธีเปิดกีฬา สพม.28   
3.จิตอาสา (เช่นบริจาคโลหิต 
และอ่ืนๆ)   
4.อบรมนักเรียนไม่ผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
5. พิธีไหว้ครู   
6.พัฒนาศักยภาพนักเรียน
(ใหม่) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.นางวิจิตรา  บุญเย็น 
2.นายเอกรัตน์ ลับโกษา 
3.นางกชพร รัตนธนากาญจน์ 
4.นายวิทยา  อินธิมาศ 
5.นายสุรชัย  ดอกแก้ว 
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ทรัพยากรโครงการ/กิจกรรม อำลาและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 ปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

ต.ค.62–มี.ค.63 เม.ย.63–ก.ย.63 
จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

  งานประจำ - - - - - - 

 
1.งบบุคลากร   
 (ค่าจ้างชั่วคราว) 

- - - - - - 

 

2. งบดำเนินงาน - - - 35,650 - - 

2.1 ค่าตอบแทน 500 ชม. 2 1,000 - - 

2.2 ค่าใช้สอย - - - 34,650 - - 

 2.2.1. อาหารว่าง 30 คน 555 16,650 - - 

 2.2.2. การแสดงสด 18,000 วัน 1 18,000 - - 

 

2.3 ค่าวัสดุ - - - 3,200 - - 

 2.3.1. จัดเตรียม
สถานที ่ 2,000 วัน 1 2,000 

- - 

 2.3.2. ดอกไม้สำหรับ
มอบนักเรียน ม. 6  300  มัด 4 1,200 

- - 

 2.4 ค่าสาธารณู - - - - - - 

 3. งบลงทุน - - - - - - 

 

 3.1ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - 

 3.2 สิ่งก่อสร้าง - - - - - - 

 - - - - - - 

  - - - - - - 

  - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น (สามหม่ืนแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

38,850 - - 
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ทรัพยากรโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบ พิธีเปิดกีฬา สพม.28  ปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

ต.ค.62–มี.ค.63 เม.ย.63–ก.ย.63 
จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

  งานประจำ          

 
1.งบบุคลากร   
  (ค่าจ้างชั่วคราว)     

  

 2. ดำเนินงาน       

 2.1 ค่าตอบแทน       

 
 

 
2.2 ค่าใช้สอย 
 
    - แต่งหน้าและ 
ชุดเชียร์หลีดเดอร์        300 คน 20 6,000   
    - อาหารแลน้ำดื่ม
นักเรียนเชียร์ 35 คน 700 24,500   

 
    -อาหารและน้ำดื่ม
นักเรียนสต๊าฟเชียร์  คน 130 4,500   

 

2.3 ค่าวัสดุ 
    - กระดาษ A4 
    - วัสดุและอุปกรณ์
เชียร์    
    

 
 

30,000  
 
 

 2.4 ค่าสาธารณูปโภค       

 3. งบลงทุน       

 3.1 ค่าครุภัณฑ์       

 -สิ่งก่อสร้าง       

รวมทั้งสิ้น (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) 65,000   
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ทรัพยากรโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา (เช่นบริจาคโลหิต และอ่ืนๆ)  ปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

ต.ค.62–มี.ค.63 เม.ย.63–ก.ย.63 
จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

  งานพัฒนาตามกลยุทธ์          

 1. งบดำเนินงาน 30,000      

 -ค่าตอบแทน       

 -ค่าใช้สอย 30,000   15,000  15,000 

 บริจาคโลหิต       

 
- อาหารว่างคณะครูและ
เจ้าหน้าที่(เช้า-บ่าย) 50 คน 20 

1000 
20 

1000 

 - อาหารว่างนักเรียน 30 คน 200 6000 200 6000 

 
- อาหารกลางวันคณะครู
และเจ้าหน้าที่ 50 คน 10 

500 
10 

500 

 - ป้ายไวนิล 700 ป้าย 1 700 1 700 

 - จัดสถานที ่ 2000   2000  2000 

 
นำนักเรียนไปร่วม
บำเพ็ญประโยชน์    

   

 
- อาหารว่างคณะครู 
(2 เวลา เช้า-บ่าย) 50 ชุด 10 

500 
10 

500 

 
- อาหารว่างนักเรียน 
(2 เวลา เช้า-บ่าย) 40 ชุด 40 

1,600 
40 

1,600 

 - อาหารกลางวันคณะครู 50 กล่อง 10 500 10 500 

 
- อาหารกลางวัน
นักเรียน 30 กล่อง 40 

1,200 
40 

1,200 

 - ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 1 1,000 

 -ค่าวัสดุ       

 -ค่าสาธารณูปโภค       

 2. งบลงทุน       

 -ค่าครุภัณฑ์       

 -สิ่งก่อสร้าง       
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ที ่ รายการ ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
ต.ค.62–มี.ค.63 เม.ย.63–ก.ย.63 

จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

รวมทั้งสิ้น 30,000   15,000  15,000 

 
ทรัพยากรโครงการ/กิจกรรมอบรมนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีงบประมาณ 2563 

 

ที ่ รายการ ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

ต.ค.62–มี.ค.63 เม.ย.63–ก.ย.63 

จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

  งานพัฒนาตามกลยุทธ ์          

 1. งบดำเนินงาน 20,000   20,000   

 -ค่าตอบแทน       

   -ค่าตอบแทนวิทยากร 1,400 บาท คน 3 คน 4,200   

 -ค่าใช้สอย 20,000   20,000   

 
 
-ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน 

 
40 บาท 

 
เล่ม 

 
5 เล่ม 200 

  

 

-ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
คณะทำงานและวิทยากร  
( 3 วัน) 50 บาท คน 35คน 5,250 

  

 

-ค่าอาหารว่าง เช้าบ่าย สำหรับ
คณะทำงานและวิทยากร ( 3 
วัน) 20บาท ชุด 35ชุด 2,220 

  

 

-ค่าจัดทำป้ายกิจกรรมอบรม
นักเรียนท่ีไม่ผ่านคณุลักษณะอัน
พึงประสงค ์ 700 บาท ชุด 1 ชุด 700 

  

 
 
-ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน 

 
40 บาท 

 
เล่ม 

 
5 เล่ม 200 

  

 -ค่าวัสด ุ       

 - ค่าน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ 50บาท ขวด 20ขวด 1,000   

 - ค่าน้ำยาทำความสะอาดกระจก 50บาท ขวด 20 ขวด 1,000   

 - ค่าไม้กวาดดอกหญ้า 40 บาท ด้าม 20 ด้าม 800   

 - ค่าไม้กวาดทางมะพร้าว 70 บาท ด้าม 20 ด้าม 1,400   

 - ค่าไม้กวาดหยากไย ่ 50 บาท ด้าม 20 ด้าม 1,000   

 - ค่าแปรงขัดห้องน้ำ 50 บาท อัน 20 อัน 1,000   
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ที ่ รายการ ราคา หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

ต.ค.62–มี.ค.63 เม.ย.63–ก.ย.63 

จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

 - ค่าถุงมือยาง 50 บาท คู ่ 20 คู่ 1,000   

 - ค่าถุงขยะ ขนาด 3645 นิ้ว 46บาท แพ็ค 5 แพ็ค 230   

 -ค่าสาธารณูปโภค       

 2. งบลงทุน       

 -ค่าครุภณัฑ ์       

 -สิ่งก่อสร้าง       

รวมท้ังสิ้น  ( สองหมื่นบาทถ้วน ) 20,000 บาท   

 
ทรัพยากรโครงการ/กิจกรรมพิธีไหว้ครู    ปีงบประมาณ  2563 

ที ่ รายการ ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
ต.ค.62–มี.ค.63 เม.ย.63–ก.ย.63 

จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

  งานพัฒนาตามกลยุทธ์          

 1. งบดำเนินงาน 21,469     21,469 

 -ค่าตอบแทน       

 -ค่าใช้สอย 21,469     21,469 

 

1) เครื่องเซ่นไหว้เจ้าที่ 
(หัวหมู/กับข้าว, ผลไม้,
ของหวาน  อ่ืนๆ) 

4,519 ชุด 
  

1 4,519 

 2) มาลัย 80 พวง   30 2,400 

 3) เช่าเครื่องเสียง 3,500 ชุด   1 3,500 

 4) อาหารว่างครู 1 มื้อ 25 คน   230 5,750 

 5) ป้ายไวนิล 1,800 ป้าย   1 1,800 

 6) ตกแต่งสถานที่ 3,000 ชุด   1 3,000 

 7) เล่มเอกสารสรุปงาน 125 เล่ม   4 500 

 -ค่าวัสดุ       

 -ค่าสาธารณูปโภค       

 2. งบลงทุน       

 -ค่าครุภัณฑ์       

 -สิ่งก่อสร้าง       
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ที ่ รายการ ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
ต.ค.62–มี.ค.63 เม.ย.63–ก.ย.63 

จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

        

        

        

        

        

        

        

รวมทั้งสิ้น ( สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน ) 21,469 

 
ทรัพยากรโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (ใหม่)   ปีงบประมาณ 2563 

 

ที ่ รายการ ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
ต.ค.62–มี.ค.63 เม.ย.63–ก.ย.63 

จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

  งานประจำ          

 
1.งบบุคลากร   
  (ค่าจ้างชั่วคราว)     

  

 2. ดำเนินงาน       

 2.1 ค่าตอบแทน       

 
 

 
2.2 ค่าใช้สอย 
       
    - อาหารนักเรียน 
ม.1 และ ม.4 ใหม่  30 คน 1,070 32,100   

 

     - อาหารว่างและ
น้ำดื่มนักเรียน ม.1 
และ ม.4 ใหม่ 15 คน 1,070 16,050   

      - ป้ายไวนิล 1 ป้าย 2,000 2,000   

 
     - อาหาร  
     - อาหารว่าง  คน 200 9,260   
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ที ่ รายการ ราคา 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
ต.ค.62–มี.ค.63 เม.ย.63–ก.ย.63 

จำนวน เงิน จำนวน เงิน 
     - น้ำดื่ม
นักเรียนสต๊าฟแต่ละ
ฐาน 

 

2.3 ค่าวัสดุ 
    - กระดาษ A4 
    - วัสดุและอุปกรณ์
ประจำฐานต่ละฐาน 
    

 
 

10,000  
 
 

 2.4 ค่าสาธารณูปโภค       

 3. งบลงทุน       

 3.1 ค่าครุภัณฑ์       

 -สิ่งก่อสร้าง       

รวมทั้งสิ้น (หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) 69,410   
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  ยุทธศาสตร์ที่  2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ2563 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  (งานพัฒนาตามกลยุทธ์) 

 1. ความสอดคล้อง 
     ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ สพฐ.ยุทธศาสตร์ที่ 1  
     มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่     1  ตัวบ่งชี้ที่ 7 ตัวชี้วัดที่   9 
     กลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1  โครงการหลักท่ี 2 กิจกรรมหลักที่ 9 

2. ลักษณะของโครงการ ❑ ใหม ่  ❑ เก่า  ต่อเนื่อง    งบวิชาการ    ❑ งบบริหารงานทั่วไป 
3. ชื่อโครงการ / กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

สาระสำคัญ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ หลักฐานแหล่งพิสูจน์ เงื่อนไขความสำเร็จ 
จุดมุ่งหมาย (Goal) 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และมีค่านิยม 12 ประการ ตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 97 มี
ค่านิยม 12 ประการ
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคม 

สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมโครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  
 
วิธีการประเมิน 
1. สังเกตจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ประเมินประสิทธิภาพ 
SSK โมเดล 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

เครื่องมือ 
1. แบบสังเกต 
2.แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ SSK. โมเดล 
3.แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

งบประมาณ 
30,000บาท (เงินอุดหนุน) 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ค่านิยม 12 ประการ 
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. ผู้เรียนเกิดทักษะการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กระบวนการ
แก้ปัญหา เกิดความคิด เชิง
สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใช้ใน
การดำเนินชีวิตและดำรงชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น 
2.ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 5 
ประการตามแนวทางโรงเรียนสุจริต 

ผู้เรียนร้อยละ 97 มี
ค่านิยม 12 ประการ
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคม 

1. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรม 
2. การวัดผลประเมิน 
ผลมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต/ผลงาน (Output) 
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ 
โรงเรียนสุจริต 

นักเรียนทุกระดับชั้นเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ 
โรงเรียนสุจริต 

1.ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรม 
2. การวัดผลประเมิน 
ผลมีประสิทธิภาพ 
ครูและบุคลากรทางการ

กิจกรรม (Activities) 
1.กิจกรรมเข้าค่ายคนดีของแผ่นดิน 
2.การจัดนิทรรศการโรงเรียนสุจริต 
3.การจัดตั้งบริษัทก่อการดี 
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สาระสำคัญ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ หลักฐานแหล่งพิสูจน์ เงื่อนไขความสำเร็จ 
ศึกษา ร่วมกับนักเรียน
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการบรรลุผลตาม
จุด ประสงค์ 
 

ปัจจัย (Input) 
1.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
2. ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
3. ค่าวัสดุ  และอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา  2563 
 
ผู้รับผิดชอบ 
นายเอกรัตน์  ลับโกษา 
และคณะครูงานโรงเรียน 
สุจริต 

1. คณะกรรมการ
ดำเนินงานทำงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. งบประมาณเพียงพอ 
และได้รับการอนุมัติ
ภายในระยะ เวลาที่
กำหนด 

 
ทรัพยากรโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนสุจริต  ปีงบประมาณ 2563 

 
 

ที ่
 

รายการ(พัสดุ) 
 
 ราคา 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 
ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 เม.ย. 2563-ก.ย. 2563 
จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

 การเข้าค่ายกิจกรรมเข้า
ค่ายทักษะชีวิตคนดีศรี
แผ่นดิน 

      

1. ค่าอาหารนักเรียนคนละ 30 
บาท 

12,000 400   400 12,000 

2. ค่าอาหารว่างนักเรียนคนละ 
20 บาท 

8,000 400   400 8,000 

3. ค่าจัดทำรูปเล่ม 5,200 400   400 5,200 
5. ค่าจัดทำไวนิล 1,800 1   1 1,500 

 รวม      26,700 
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  ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 

 
ที ่

 
รายการ(พัสดุ) 

 
 ราคา 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 
ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 เม.ย. 2563-ก.ย. 2563 
จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

 การจัดนิทรรศการโรงเรียน
สุจริต 

      

1. ค่าอาหารนักเรียน 40 40   40 1,400 
2. ค่าอาหารว่าง 20 40   40 800 
3. ค่าไวนิล 1,100 1   1 1,100 

 รวม      3,300 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
                    ทุจริตสถานศึกษา  

 
 

ที ่
 

รายการ(พัสดุ) 
 
 ราคา 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 
ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 เม.ย. 2563-ก.ย. 2563 
จำนวน เงิน จำนวน เงิน 

 การจัดบริษัทสร้างการดี   - - - - 
        
        

        
 รวมเป็นเงิน    
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ภาพกิจกรรม 
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 แบบประเมิน (IIT) 
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แบบประเมิน (EIT) 
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แบบประเมิน (OIT) 
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