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ค ำน ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี    ให้ควำมส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงควำม

เข้มแข็งให้กับองค์กรในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำร พัฒนำระบบก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี  โดยกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในลักษณะของ
เครือข่ำย ในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำม เฝ้ำระวังในเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลให้กำรบริหำรงบประมำณ
ของโรงเรียนเป็นไปโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยแบบแผนของทำง
รำชกำร  และสนองต่อนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์โครงกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 ดังนัน้ หนว่ยตรวจสอบภำยใน และกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล จึงได้ด ำเนนิโครงกำรป้องกันและ
ต่อตำ้นกำรทุจริตและประพฤติมชิอบ ประจ ำปงีบประมำณ 2560  ซึ่งผลกำรด ำเนนิงำนสรุปไว้ใน
เอกสำรเล่มนี ้ เพื่อให้เหน็ถงึกำรพฒันำสง่เสรมิระบบกำรบรหิำรจดักำรเป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย
แบบแผนของทำงรำชกำร   

 ขอขอบคุณคณะท ำงำน ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง ในกำรด ำเนนิงำนโครงกำรในครั้งนี้ ที่ท ำให้
โครงกำรส ำเร็จลุลว่ง ไปดว้ยดี 

 

หนว่ยตรวจสอบภำยใน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำสิงห์บรุี 

 

 

 

 

 

 



โครงการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ก 

 

บทคัดย่อ 
 

การด าเนินงานตามโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น เพ่ือการ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้กับข้าราชการในองค์กร การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาระบบก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการบริหาร
จัดการที่มปีระสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความตระหนักรู้
การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ร่วม
ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจในองค์กร การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัล ยกย่อง เชิดชู
เกียรติโรงเรียนที่ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ และหรือโรงเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร
งบประมาณถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแบบแผนของทางราชการ รวมทั้ง ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ผู้อ านวยการโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส จากผลการ
ด าเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 

ผลการประเมินโรงเรียนประชารัฐ ตามเกณฑ์การประเมิน จ านวน  23  แห่ง ดังนี้ 
1.1 กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 แห่ง 
1.2 กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในระดับดี จ านวน 9 แห่ง   

 1.3 กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 10 แห่ง 
1.4 กลุ่มโรงเรียนที่ต้องปรับปรุง จ านวน 2 แห่ง 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ระดับ พอใช้  ดี  ดีมาก 
จ านวนทั้งสิ้น 98 ราย 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 50,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.ค่าตอนแทนคณะกรรมการติดตามประเมินผล จ านวน 9 ราย  เป็นเงิน 25,096 บาท 
2.ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/จัดท าเกียรติบัตร                             เป็นเงิน   2,800 บาท 
3.ค่าอาหารว่างในการจัดประชุม ( 5 ครั้ง)                         เป็นเงิน   1,050 บาท  
4.ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง        เป็นเงิน   5,000 บาท  
      รวมเป็นเงิน          33,946 บาท 
      คงเหลือเงิน          16,054 บาท 
 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ได้ใช้จ่ายเป็นไปโดยประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

ตามเป้าหมายของโครงการ  



 

โครงการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑ 
 

วัตถุประสงค์  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 การทุจริ ตคอร์ รั ปชั่ น เป็นปัญหาส าคัญซึ่ ง ได้ แพร่กระจายขยายวงกว้ า ง ไปทั่ ว โลก                                      
ดังจะเห็นได้จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี ๒๕๕๘ (Corruption Perceptions Index 
๒๐๑๕) ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก ประจ าปี ๒๕๕๘  ประเทศไทยได้คะแนน ๓๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศ และเป็นอันดับที่ ๓ ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน การจัดอันดับ คอร์รัปชัน เป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจปัญหาทุจริตคอร์รัปชันว่า
เป็นปัญหาร่วมกันของคนท้ังโลก ไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศก าลังพัฒนาหรือเป็นปัญหาของประเทศใด
ประเทศหนึ่งเท่านั้น ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่ามีความตื่นตัวต่อการแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่น ทุกภาคส่วนได้ริเริ่ม ผลักดันและพยายามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทุกรัฐบาลจะมีนโยบาย
ผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติตลอดมา และปัจจุบันคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงปรากฏในหน่วยงานภาครัฐอยู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และ
เห็นว่าการที่จะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการลดน้อยลง องค์กรจะต้องให้
ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด ควบคู่ไปกับการบริหารจัด
การศึกษาด้านอื่นๆ ด้วย ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังต้องด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรในสังกัดอย่างยั่งยืน 
ส าหรับวิธีด าเนินงานก าหนดใช้มาตรการหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางกฎหมาย การเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ การ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้กับข้าราชการในองค์กร การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ พัฒนาระบบก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความตระหนักรู้การ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ร่วม
ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจในองค์กร การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัล ยกย่อง เชิดชู
เกียรติโรงเรียนที่ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ และหรือโรงเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร
งบประมาณถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแบบแผนของทางราชการ รวมทั้ง  ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ผู้อ านวยการโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึง
เห็นควรจัดให้มีโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น 
 
 
 
 



 

โครงการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒ 
 

วัตถุประสงค ์ในการจัดท าโครงการ  
 

  ๑. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีจิตส านึก ค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ปรับเปลี่ยนฐานความคิดใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้องค์กรปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ 
  ๒. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และสร้างความตระหนัก ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
วิธีการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และแบบแผนของทางราชการ สุจริต โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ และไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ให้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุกการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงบประมาณ 
  ๔.  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย แบบแผนของทาง
ราชการ มีผลงานเชิงประจักษ์ และมีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 
เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  

๑)โรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ที่มีปริมาณนักเรียนตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป จ านวน
๒๒ โรงเรียน ผ่านการประเมินด้านการบริหารงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และหากผ่านเกณฑ์
จะได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
  ๒) ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน ๒๒ โรงเรียนตามเป้าหมาย และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของโรงเรียนตามเป้าหมายดังกล่าว 
ผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน และหากผ่านเกณฑ์จะได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
  เชิงคุณภาพ 

๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัดตามกลุ่มเป้าหมาย
เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติและแบบแผนของทาง
ราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่มากขึ้น ปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาประโยชน์
สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานมากขึ้น   
  ๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 
  ๓) สถานศึกษา/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการยกย่อง                  
เชิดชูเกียรติ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรในสังกัดในการประพฤติปฏิบัติ
ตน ทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการด ารงชีวิตส่วนตัว 
 



 

โครงการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓ 
 

ระเบียบ กฎหมาย ที่เกีย่วข้อง 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาระบบก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  โดยการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในลักษณะของเครือข่าย ในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม เฝ้าระวังในเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลให้การ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนเป็นไปโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแบบ
แผนของทางราชการ  และสนองต่อนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

1.นโยบายรัฐบาลข้อที่ 10  : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (ใช้มาตรการทางกฎหมายปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต การบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ) 

 
2.ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (10 ยุทธศาสตร์ 6 จุดเน้น) 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3  ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(สถานศึกษามีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้) 

     ยุทธศาสตร์ที่ 7  ระบบการบริหารจัดการ  หน่วยงานมีกลไกการ
บริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลในเชิงรุกที่เป็นรูปธรรม(การสร้าง
แรงจูงใจในทางบวก) 

 
3.ยุทธศาสตร์ศึกษาธิการจังหวัด ข้อที่ 6  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ  
พัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการศึกษา (ด้านการบริหารงบประมาณ)ให้

มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วน
ร่วม 

พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

 
4.ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

     เน้นการท างานแบบมีบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

     กระจายอ านาจ (ความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา) 
 พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 



 

โครงการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ 
 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาให้ทุกภาคส่วน/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนา และช่วยเหลือสถานศึกษา 

     ส่งเสริมให้สถานศึกษา / บุคคล ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน /ยกย่อง เชิดชูเกียรติสถานศึกษา /บุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์สร้างแรงจูงใจให้บุคคล ให้
มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 



โครงการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ๕ 

 

การด าเนินงาน โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและหน่วยตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 (หน้า 244)  โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการฯ จ านวน 50,000 บาท เพ่ือด าเนินการ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาระบบก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  
โดยขออนุมัติด าเนินการ ตามล าดับ ดังนี้ 

1.ขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ค าสั่งที่ 139/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560  

2.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการโดยถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้ 
  2.1 ค่า เบี้ย เลี้ ยง/ค่าพาหนะหรือค่าน้ ามันเชื้อเพลิงกรณี ใช้รถยนต์ราชการ 
คณะกรรมการติดตามประเมินโรงเรียนตามสิทธิข้าราชการ  จ านวน  23,760 บาท 
  2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการฯ  จ านวน 7,430 บาท 
  2.3 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ (และค่าใช้จ่ายอื่น) จ านวน 18,810 บาท 
                       รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 
 3.ประชุม คณะกรรมการอ านวยการตามค าสั่งที่ 139/2560 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ผลการประชุม คัดเลือกโรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนประชารัฐที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากเอกชน จ านวน 23 แห่ง เพ่ือ  
      (๑) สนองนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (ใช้มาตรการทางกฎหมายปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต การบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ) 
      (2) ให้โรงเรียนมีกลไกการบริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีการติดตามประเมินผลในเชิงรุกที่เป็นรูปธรรม (การสร้างแรงจูงใจ
ในทางบวก) 
      (3) สร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนประชา
รัฐ ว่าโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา (ด้านการบริหารงบประมาณ)  มีประสิทธิภาพ   และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม 
 โดยมีการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ผู้บริหารโรงเรียน ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
 4.ประชุม คณะกรรมการจัดท าแบบประเมิน ก าหนดเกณฑ์การประเมิน และก าหนดตัวชี้วัด
โรงเรียนที่จะประเมิน ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยสถานศึกษามีการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  ที่แสดงถึงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 



โครงการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ๖ 

 

รวมถึงการพัฒนาครู และ บุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้น าในการ
บริหารการศึกษาท้ังด้าน คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัด
ด้าน การเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียน 
 5.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์โครงการฯ และพิจารณา
แบ่งสายการประเมินออกเป็น 2 สาย เริ่มการประเมินตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560  
สายที่ 1 จ านวน  4 คน  ใช้รถยนต์ส่วนตัว ในการเดินทางออกประเมินโรงเรียน เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ สายที่ 2 จ านวน 5 คน ใช้รถยนต์ส่วนกลาง และประชุมหลังจากออกประเมินผล 
เพ่ือรวบรวมคะแนน เสนอคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือด าเนินการพิจารณาผลการประเมินราย
โรงเรียน และอนุมัติผลการประเมินรายโรงเรียนเพ่ือด าเนินการจัดท าใบประกาศนียบัตรมอบให้กับ
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ฯ   
 พิจารณาโรงเรียนที่จะประเมิน ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ซึ่งสถานศึกษามี
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
ของโครงการ ในเชิงปริมาณ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่
มีปริมาณนักเรียนตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป จ านวน ๒๒ โรงเรียน เป็นโรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียน
เครือข่ายสุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เพราะ โรงเรียนประชารัฐมี
คุณสมบัติ เป็นโรงเรียนมีจ านวนนักเรียนอยู่ระหว่าง 80-600 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริหารจัดการในโรงเรียน ชุมชนให้การยอมรับและยินดีให้การสนับสนุน  
และเข้าเงื่อนไขที่ 
 (1.)ผู้บริหารครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องยินยอมร่วมมือในการพัฒนาวางแผนการด าเนินการ
บริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในสถานศึกษา 
 (2.)ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 (3.)ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนต้องใส่ใจ มีความพร้อมรับผิดและมีความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาอย่างมีจิตสาธารณะ 
 (4.)ต้องมีวัฒนธรรม คุณธรรม ในองค์กรและสามารถให้บริการอย่างมีจิตสาธารณะ  
โรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนเครือข่ายสุจริต สมควรได้รับการประเมิน เนื่องจากสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  คือ 
      (4.๑) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีจิตส านึก ค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ปรับเปลี่ยนฐานความคิดใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้องค์กรปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ 
      (4.๒) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และสร้างความตระหนัก ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
วิธีการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสิงห์บุรี ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และแบบแผนของทางราชการ สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
2. ก าหนดเกณฑ์ การพิจารณา โดยคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

2.1 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน และก าหนดตัวชี้วัดโรงเรียนที่จะประเมิน ระบบงบประมาณ
และทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยสถานศึกษามีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้  ที่แสดงถึงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนาครู และ บุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้น าในการบริหารการศึกษาทั้งด้าน คุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดด้าน การเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียน
ด้วย   
          (1) คุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล(การควบคุมภายใน) ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ปฏิบัติงาน 
      (2) การบริหารงบประมาณด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปี 
      (3) การควบคุมและการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี 
      (4) การบริหารทรัพย์สินของโรงเรียน 
โดยอ้างอิงจากประมวลจริยธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  
 2.2 พิจารณาก าหนดแบบประเมิน ตามข้อ 2.1 พิจารณาก าหนดแบบ และ ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน โดยก าหนดระดับ 4 ระดับ เพ่ือป้องกันการตอบแบบกลาง ๆ  โดย 4 ระดับ ได้แก่ 0  1  2  3   
และปรับปรุงภาษาท่ีใช้ให้อ่านเข้าใจง่าย เพ่ือที่ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินเข้าใจร่วมกัน  เมื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแบบเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งโรงเรียนที่รับการประเมินทราบ เพ่ือเตรียมรับการประเมินต่อไป 

เกณฑ์การประเมินโรงเรียนประชารัฐ  โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีองค์ประกอบของการประเมินที่ แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานได้ครอบคลุมชัดเจนโดยก าหนดองค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่  

1. ด้านการน าองค์กร มีข้อค าถาม  จ านวน  9 ข้อ  
2. ด้านการบริหารงบประมาณด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีข้อค าถาม จ านวน 11 ข้อ 
3. ด้านการเงินบัญชี  มีข้อค าถาม  จ านวน 17 ข้อ 
4. ด้านการบริหารทรัพย์สินของโรงเรียน จ านวน 13 ข้อ 

ความหมาย ในการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการน าองค์กร  หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และถ่ายทอดไปสู่บุคลากรภายใน
โรงเรียน นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยที่บุคลากรน าไปถือปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์ของโรงเรียน  
โดยมีหลักฐานที่แสดงชัดเจน 
2. ด้านการบริหารงบประมาณด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปี  หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรภายใน
โรงเรียน มีระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา โดยการศึกษา
วิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียน มีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายเพ่ือเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพน าแผนสู่การปฏิบัติจริง และสามารถ
รายงานผลการปฏิบัติตามโครงการเพ่ือแสดงต่อสาธารณชนได้  โดยมีหลักฐานที่แสดงชัดเจน 
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3. ด้านการเงินบัญชี  หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการปฏิบัติงานการเงิน ซื่ 
อสัตย์ สุจริต ถูกต้องโปร่งใส เบิกจ่ายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินและเป็นไปตามแบบแผน ระเบียบ
ของทางราชการ มีข้อมูลด้านการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้  สามารถทราบได้ว่าโรงเรียนมีเงินกี่ประเภท 
วงเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบันเป็นเงินเท่าไร  ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณได้ โดยมี
หลักฐานที่แสดงชัดเจน 
4. ด้านการบริหารทรัพย์สินของโรงเรียน  หมายถึง  มีด าเนินงานอย่างโปร่งใส่ ถูกต้องตามระเบียบฯ 
และมีการควบคุมทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา เป็นไปอย่างรัดกุม  
ก าหนดค่าระดับการประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ความหมาย 
0 ไม่ปฏิบัติ     :  ไม่มีการปฏิบัติ  ไม่มีร่องรอยหลักฐาน    
1 ปฏิบัติพอใช้  :  มีร่องรอยหลักฐานบางส่วน  แต่ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์   
2 ปฏิบัติดี      :  มีการปฏิบัติงาน มีหลักฐานร่องรอยปรากฏ แต่ยังไม่สมบูรณ์     
3 ปฏิบัติดีมาก  :  มีการปฏิบัติงาน มีหลักฐานร่องการจัดท าชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ 
                            ครบถ้วน  ครอบคลุมทุกประเด็น 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ค่าเฉลี่ย ต่ ากว่า ร้อยละ 60         อยู่ในระดับ  ปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 60.01 – 69.99   อยู่ในระดับ  พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 70.00 – 79.99   อยู่ในระดับ  ดี 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 80.00 – 100      อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ทั้งนี้เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามประเมินผล ในแต่ละสาย มีความเข้าใจร่วมกัน และใช้
มาตรฐานเดียวกันในการประเมิน จึงมีข้อมูลส าหรับคณะกรรมการ ดังนี้ 

1.การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด ซึ่ง
ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง  

2.การก าหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  มีหลักเกณฑ์ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง คือ 
  2.1 ครุภัณฑ์  ใช้ราคาและคุณลักษณะ ของส านักงบประมาณ  กระทรวงดิจิทัล (DE) 
หรือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.2 ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างคณะกรรมการก าหนดราคากลาง น ามาจาก 
                    2.2.1  ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่ค านวณราคากลางงาน 
    ก่อสร้างนั้น 
             2.2.2  การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค 
                                      -ราคาวัสดุก่อสร้างที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเผยแพร่   
                                      -ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง  สิ่งก่อสร้าง   
                                       ราคาวัสดุ ใช้จากส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
                         -สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ราคาต่ าสุด ทั้งนี้ ให้ผู้มี 
                                       หน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบ 
                                       ราคา และการก าหนดราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย 
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3.ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบได้จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบ
ข้อ 27 ได้แก่ 
   1. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
   2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง 

3. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซื้อหรือจ้างครั้ง 
    หลังสุดในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  

   5.  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
   6. วิธีที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
   7. ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่  
          - คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
           - คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
           - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
          - คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
          - คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
           - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
          - คณะกรรมการตรวจการจ้าง           

4.มีการก าหนดการใช้ทรัพย์สิน โดย 
    - มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจน  

  (ตรงกับแผนปฏิบัติการ) 
     - การใช้ทรัพย์สินที่มีความส าคัญ หรือมีมูลค่าสูงมีการก าหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต 
    เท่านั้น 
     - มีการฝึกอบรม/แนะน าวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้ทรัพย์สิน 
 

5.มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน อย่างรัดกุม   โดย 
     - มีการก าหนดมาตรการป้องกันและรักษาทรัพย์สินที่ส าคัญหรือมีมูลค่าสูงมิให้สูญหาย 
       หรือเสียหาย 
     - มีการติดตามหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือหมายเลขครุภัณฑ์ไว้ที่ทรัพย์สินทุกรายการ 
     - มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
     - มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกันทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสม 

 
6.มีการควบคุมทรัพย์สิน   โดย 
      - จัดท าบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สินครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
      - ค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ทุกสิ้นปี 
      - มีการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีทุกปี 
      - มีการจัดท ารายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน 
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7.ค าสั่งมอบอ านาจ  
 -เกี่ยวกับการพัสดุ    ค าสั่ง สพฐ. ที่ 22/2546 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 
 -เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ค าสั่ง สพฐ. ที่ 512/2559  ณ วันที่ 28 กันยายน  

 พ.ศ.2559 
 

3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียน  
โดย คณะกรรมการด าเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(คณะ 

ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียน ตามค าสั่งที่ 139/2560 )  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี  ได้ท าการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – วันที่ 4 สิงหาคม 2560  
รวมจ านวน 12 วัน ซึ่งเป็นโรงเรียนประชารัฐ จ านวน 23 แห่ง ได้เสร็จสิ้นครบถ้วนทุกโรงเรียน  โดย
แบ่งออกประเมินดังนี้ 
ประเมิน สายที่ 1  ประกอบด้วย 
      นางชนภิา  เอ่ียมสุวรรณ / นายกฤษดา  ดอกพุฒ   
      นางสุวิมล  สาสิงห์  / นางอรนันต์  มณีภัณฑ์ 
ประเมิน สายที่ 2  ประกอบด้วย 
     น.ส. อนงค์  บุญเอ่ียม  / น.ส.วิมล  อรัญปาน   
     น.ส.ศุภลักษณ์ มั่นธรรม /  นายถวิล  ทิมมา / นายนรินทร์  วงษ์นิ่ม 
 
วัน เดือน ปี โรงเรียนรับประเมินสาย

ที่ 1 
อ าเภอ โรงเรียนรับประเมิน

สายที่ 2 
อ าเภอ 

13 ก.ค. 60 
14 ก.ค. 60 
17 ก.ค. 60 
18 ก.ค. 60 
19 ก.ค. 60 
21 ก.ค. 60 
24 ก.ค. 60 
26 ก.ค. 60 
27 ก.ค. 60 
2 ส.ค. 60 
3 ส.ค. 60 
4 ส.ค. 60 

วัดถอนสมอ 
วัดจักรสีห์ 
วัดศรีสาคร 
วัดพระปรางค์มุนี 
วัดโสภา 
วัดตะโกรวม 
ไทยรัฐวิทยา 56 
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม 
อนุบาลพรหมบุรี 
วัดเก้าชั่ง 
วัดเตย 

ท่าช้าง 
เมือง 
 
 
ท่าช้าง 
ค่ายบางระจัน 
 
 
พรหมบุรี 
 
 
-- 

วัดเพ่ิมประสิทธิผล 
ชุมชนวัดดงยาง 
วัดเสือข้าม 
วัดหนองสุ่ม 
วัดโฆสิทธาราม 
วัดท่าอิฐ 
วัดแหลมคาง 
วัดบ้านจ่า 
วัดห้วยเจริญสุข 
วัดคีม 
วัดราษฎร์ประสิทธิ 
วัดประโขติการาม 

อินทร์บุรี 
 
 
 
 
 
บางระจัน 
 
 
 
เมือง 
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 จากการด าเนินการประเมิน สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 
กิจกรรมการประเมินการบริหารงบประมาณโรงเรียนประชารัฐ  
1.ผลการประเมินโรงเรียนประชารัฐ ตามเกณฑ์การประเมิน จ านวน  23  แห่ง ดังนี้ 

1.1 กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในระดับดีมาก มีระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00 – 100 ดังนี้    
1.1.1 โรงเรียนวัดประโชติการาม  คะแนน  82.00 

  1.1.2 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี   คะแนน  81.63 
1.2 กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในระดับดี มีระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.00 - 79.99 ดังนี้ 

  1.2.1 โรงเรียนวัดโสภา          คะแนน 78.47 
1.2.2 โรงเรียนวัดคีม             คะแนน 78.00 
1.2.3 โรงเรียนวัดท่าอิฐ          คะแนน 77.33 
1.2.4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม  คะแนน 74.67 
1.2.5 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง          คะแนน 72.67 
1.2.6 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม   คะแนน 72.34 
1.2.7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56  คะแนน 72.11 

  1.2.8 โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข  คะแนน 71.63 
  1.2.9 โรงเรียนวัดเสือข้าม        คะแนน 71.33 
 1.3 กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในระดับพอใช้ มีระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.01 – 69.99 ดังนี้ 
  1.3.1 โรงเรียนวัดแหลมคาง              คะแนน 68.09 
           1.3.2 โรงเรียนวัดหนองสุ่ม               คะแนน 68.00 
            1.3.3 โรงเรียนวัดตะโกรวม               คะแนน 67.39 
            1.3.4 โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์        คะแนน 67.33 
            1.3.5 โรงเรียนวัดเตย                     คะแนน 65.31 
            1.3.6 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง            คะแนน 64.54 
            1.3.7 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี           คะแนน 64.49 
            1.3.8 โรงเรียนวัดจักรสีห์                  คะแนน 64.49 
            1.3.9 โรงเรียนวัดศรีสาคร                 คะแนน 63.12 
                   1.3.10 โรงเรียนวัดถอนสมอ               คะแนน 61.70 

1.4 กลุ่มโรงเรียนที่ต้องปรับปรุง มีระดับคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ดังนี้ 
1.4.1 โรงเรียนวัดเพ่ิมประสิทธิผล    คะแนน  53.19 
1.4.2 โรงเรียนวัดบ้านจ่า              คะแนน  53.90 

 
2.ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบการประเมินซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีดังนี้ 
 2.1 ส่วนที่ 1 ด้านการน าองค์กร  
  2.1.1 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00-100 ดังนี้ 
    (1) โรงเรียนวัดคีม        คะแนน  96.30 
    (2) โรงเรียนวัดโสภา     คะแนน  81.48 
    (3) โรงเรียนวัดเก้าชั่ง    คะแนน  81.48 
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  2.1.2 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับ ดี  ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.00-79.99 ดังนี้
    (1) โรงเรียนวัดท่าอิฐ             คะแนน 77.78  
    (2) โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี   คะแนน 70.37 
 
  2.1.3 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับพอใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.01-69.99 ดังนี้ 
    (1) โรงเรียนวัดตะโกรวม    คะแนน 66.67 
    (2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56  คะแนน 66.67 
    (3) โรงเรียนวัดเพ่ิมประสิทธิผล  คะแนน 66.67 
    (4) โรงเรียนวัดศรีสาคร   คะแนน 62.96 
    (5) โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง  คะแนน 62.96 
    (6) โรงเรียนวัดประโชติการาม  คะแนน 62.96 
 
   2.1.4 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับ ปรับปรุง ค่าคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ดังนี้ 
    (1) โรงเรียนวัดเตย   คะแนน 59.26 

(2) โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข  คะแนน 59.26 
(3) โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม    คะแนน 55.56  
(4) โรงเรียนวัดเสือข้าม   คะแนน 55.56 
(5) โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม  คะแนน 55.56 
(6) โรงเรียนวัดบ้านจ่า   คะแนน 55.56 
(7) โรงเรียนวัดจักร์สีห์   คะแนน 51.85 
(8) โรงเรียนวัดแหลมคาง   คะแนน 51.85 
(9) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทฺธิ์      คะแนน 51.85  
(10)โรงเรียนวัดถอนสมอ   คะแนน 44.44 
(11)โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี  คะแนน 44.44 
(12)โรงเรียนวัดหนองสุ่ม   คะแนน 44.44 

 
 2.2 ส่วนที่ 2 การบริหารงบประมาณด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปี  

2.2.1 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00-100 ดังนี้ 
(1) โรงเรียนวัดหนองสุ่ม  คะแนน 93.94 
(2) โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข คะแนน 93.94 
(3) โรงเรียนวัดท่าอิฐ  คะแนน 90.91 
(4) โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี คะแนน 87.88 
(5) โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี คะแนน 87.88 
(6) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ คะแนน 87.88 
(7) โรงเรียนวัดประโชติการาม คะแนน 87.88 
(8) โรงเรียนวัดจักร์สีห์  คะแนน 84.85 
(9) โรงเรียนวัดโสภา  คะแนน 84.85 
(10) โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม คะแนน 84.85 
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(11) โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง คะแนน 81.82 
 

2.2.2 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับ ดี  ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.00-79.99 ดังนี้ 
(1) โรงเรียนวัดเก้าชั่ง  คะแนน 78.79 
(2) โรงเรียนวัดแหลมคาง  คะแนน 78.79 
(3) โรงเรียนวัดคีม  คะแนน 78.79 
(4) โรงเรียนวัดถอนสมอ  คะแนน 75.76 
(5) โรงเรียนวัดศรีสาคร  คะแนน 75.76 
(6) โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม คะแนน 75.76 
(7) โรงเรียนวัดเสือข้าม  คะแนน 72.73 

 
2.2.3 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับพอใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.01-69.99 ดังนี้ 

(1) โรงเรียนวัดเตย  คะแนน 69.70 
(2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา56 คะแนน 63.64 

 
2.2.4 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับ ปรับปรุง ค่าคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ดังนี้ 

(1) โรงเรียนวัดตะโกรวม  คะแนน 57.58 
(2) โรงเรียนวัดเพ่ิมประสิทธิผล คะแนน 48.48 
(3) โรงเรียนวัดบ้านจ่า  คะแนน 39.39 

 
 2.3 ส่วนที่ 3 การปฏิบัติการด้านการเงินบัญชีอย่างรัดกุม 

2.3.1 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00-100 ดังนี้ 
(1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56  คะแนน 89.58 
(2) โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม  คะแนน 86.27 
(3) โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี  คะแนน 85.42 
(4) โรงเรียนวัดโสภา   คะแนน 85.42 
(5) โรงเรียนวัดตะโกรวม   คะแนน 84.44 
(6) โรงเรียนวัดเสือข้าม   คะแนน 82.35 
(7) โรงเรียนวัดประโชติการาม  คะแนน 82.35 
(8) โรงเรียนวัดบ้านจ่า   คะแนน 80.95 
(9) โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี   คะแนน 80.00  

 
2.3.2 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับ ดี  ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.00-79.99 ดังนี้ 

(1) โรงเรียนวัดเตย  คะแนน 77.08 
(2) โรงเรียนวัดเก้าชั่ง  คะแนน 76.47 
(3) โรงเรียนวัดศรีสาคร  คะแนน 73.81 
(4) โรงเรียนวัดเพ่ิมประสิทธิผล คะแนน 71.43 
(5) โรงเรียนวัดถอนสมอ  คะแนน 71.11 
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(6) โรงเรียนวัดหนองสุ่ม  คะแนน 70.59 
(7) โรงเรียนวัดคีม  คะแนน 76.47 
(8) โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข คะแนน 71.43 

 
2.3.3 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับ พอใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.01-69.99 ดังนี้ 

(1) โรงเรียนโฆสิทธาราม  คะแนน 69.05 
(2) โรงเรียนวัดแหลมคาง  คะแนน 69.05 
(3) โรงเรียนวัดท่าอิฐ  คะแนน 64.71 
(4) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ คะแนน 64.71 
(5) โรงเรียนวัดจักร์สีห์  คะแนน 64.29 
(6) โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง คะแนน 64.29 

 
2.3.4ไม่มีโรงเรียนที่มีคะแนนระดับ ปรับปรุง ค่าคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  

 
2.4 ส่วนที่ 4  การบริหารทรัพย์สินอย่างรัดกุม 

2.4.1 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00-100 ดังนี้ 
(1) โรงเรียนวัดประโชติการาม คะแนน 89.74 
(2) โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม คะแนน 84.62 
(3) โรงเรียนวัดท่าอิฐ  คะแนน 82.05 

2.4.2 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับ ดี  ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.00-79.99 ดังนี้ 
(1) โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี คะแนน 79.49 
(2) โรงเรียนวัดแหลมคาง  คะแนน 69.23 

2.4.3 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับ พอใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.01-69.99 ดังนี้ 
(1) โรงเรียนวัดเสือข้าม  คะแนน  66.67  
(2) โรงเรียนวัดคีม   คะแนน  66.67  
(3) โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม คะแนน  64.10  
(4) โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ คะแนน 64.10  
(5) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา    คะแนน 61.54  
(6) โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข   คะแนน 61.54  
(7) โรงเรียนวัดโสภา     คะแนน 61.11 

2.4.4 โรงเรียนที่มีคะแนนระดับ ปรับปรุง ค่าคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ดังนี้ 
(1) โรงเรียนวัดหนองสุ่ม  คะแนน 58.97 
(2) โรงเรียนวัดเก้าชั่ง   คะแนน 56.41 
(3) โรงเรียนวัดจักร์สีห์  คะแนน 55.56 
(4) โรงเรียนวัดตะโกรวม  คะแนน 54.55 
(5) โรงเรียนวัดเตย  คะแนน 51.28 
(6) โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง คะแนน 51.28 
(7) โรงเรียนวัดถอนสมอ  คะแนน 50.00 
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(8) โรงเรียนวัดศรีสาคร  คะแนน 41.03 
(9) โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี คะแนน 36.36 
(10) โรงเรียนวัดบ้านจ่า  คะแนน 35.90 
(11) โรงเรียนวัดเพ่ิมประสิทธิผล คะแนน 28.21 

  จากผลการประเมินตามเกณฑ์ ข้างต้น มติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 มีมติให้เกียรติ
บัตรแก่ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ระดับ พอใช้  ดี  ดีมาก  จ านวนทั้งสิ้น 98 ราย 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 50,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1.ค่าตอนแทนคณะกรรมการติดตามประเมินผล จ านวน 9 ราย  เป็นเงิน 25,096 บาท 
2.ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/จัดท าเกียรติบัตร                             เป็นเงิน   2,800 บาท 
3.ค่าอาหารว่างในการจัดประชุม ( 5 ครั้ง)                         เป็นเงิน   1,050 บาท  
4.ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง        เป็นเงิน   5,000 บาท  
      รวมเป็นเงิน          33,946 บาท 
      คงเหลือเงิน          16,054 บาท 
 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ได้ใช้จ่ายเป็นไปโดยประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

ตามเป้าหมายของโครงการ คือ 
เชิงปริมาณ  

1. โรงเรียนประชารัฐในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จ านวน23 แห่ง
ผ่านการประเมินด้านการบริหารงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

2. ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 23 โรงเรียนตามเป้าหมาย และข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของโรงเรียนตามเป้าหมายดังกล่าว 
ผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน และหากผ่านเกณฑ์จะได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัดตามกลุ่มเป้าหมายเกิดความ 

ตระหนักและให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติ
และแบบแผนของทางราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่มากขึ้น ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิด   ในการรักษาประโยชน์สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น   

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน 
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 

3.  สถานศึกษา/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการยกย่อง                  
เชิดชูเกียรติ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรในสังกัดในการ
ประพฤติปฏิบัติตน ทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการด ารงชีวิตส่วนตัว 
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สรุปอภิปรายผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
 

การด าเนินงานตามโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นเริ่มจาก กลุ่ม
บริหารงานบุคคล โดยกลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้มีความคิดริเริ่มในจัดท าโครงการเพ่ือการปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้กับข้าราชการในองค์กร การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ พัฒนาระบบก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความตระหนักรู้การตรวจสอบและเฝ้าระวัง
เชิงรุก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุล
การใช้อ านาจในองค์กร การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ปลอดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และหรือโรงเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงบประมาณถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
แบบแผนของทางราชการ รวมทั้ง ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้อ านวยการโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้   โดยร่วมจัดท าโครงการกับหน่วยตรวจสอบภายใน 

ในการด าเนินงานตามโครงการนั้น มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร โดย นิติกรที่รับผิดชอบร่วมกับ
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการแต่งตั้งย้ายให้ไปด ารงต าแหน่ง นิติกร ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 หน่วยตรวจสอบภายใน จึงด าเนินงานตามโครงการในกิจกรรมหลัก การยกย่องเชิดชู
เกียรติ โรงเรียนที่ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ /โรงเรียนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้/ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
แบบแผนของทางราชการ มีผลงานเชิงประจักษ์ และมีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  

จากผลการด าเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 
๑.เสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี มีจิตส านึก ค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้องค์กรปลอดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

๒.เสริมสร้างความรู้ และสร้างความตระหนัก ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ให้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และแบบแผนของทางราชการ สุจริต โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวังเชิงรุกการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงบประมาณ   
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๔.สร้างแรงจูงใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย แบบแผนของทางราชการ มีผลงาน              
เชิงประจักษ์ และมีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้   

อย่างไรก็ตามการด าเนินงานตามโครงการ มีข้อสรุปจากผลการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 1.การน าองค์กร  ไม่ก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้ชัดเจน 

และน าไปสู่การถ่ายทอดให้กับบุคลากรนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน) เพ่ือที่บุคลากรจะได้น าไปถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของโรงเรียน 

 2.การบริหารงบประมาณด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความ
ต้องการของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ การก าหนดใช้งบประมาณและทรัพยากรยังไม่สอดคล้องกับกิจกรรม
โครงการ รวมทั้งยังไม่มีหลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯอย่างไร และ
มีการเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติแผนอย่างไร 

 3.การบริหารทรัพย์สินของโรงเรียน ยังไม่มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพ่ือวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปทราบซึ่งส่วนนี้เป็นการแสดง
ความโปร่งใสในการด าเนินการจัดหาพัสดุของโรงเรียน ทั้งนี้การควบคุมการใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนก็ยังไม่
รัดกุม เช่น ไม่จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน บัญชีคุมวัสดุ การเขียนเลขรหัสบนตัวครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน  

 

แนวทางแก้ไข 
จากจุดอ่อนทั้ง 3 ข้อ ข้างต้น มีข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั้ง

โรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัด ดังนี้ 
1. ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ควร

หาแนวทางช่วยเหลือโรงเรียน เช่น  
1.1 จัดอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับโรงเรียน โดยน าโรงเรียนร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ  
      ของ รงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการ   
      การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ด้านการบริหารทรัพย์สินของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ควร
หาแนวทางในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และผู้อ านวยการโรงเรียน  อาจอยู่ในรูปแบบของการ
ประชุมสร้างความเข้าใจในการควบคุมทรัพย์สินให้รัดกุมไม่เสี่ยงต่อความเสียหายของทางราชการ 

3. มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนในสังกัด โดยเฉพาะการควบคุมทรัพย์สินและสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ถึงการมีข้อก าหนดให้มีการควบคุมทรัพย์สินของโรงเรียนอย่างรัดกุม ไม่ท าให้
ทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหาย สูญหายไป และถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด โดยก าหนดไว้ใน
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี   

4. ขออนุมัติน าโรงเรียนวัดเพ่ิมประสิทธิผล โรงเรียนวัดบ้านจ่า และโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี เข้าสู่
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2561 เนื่องจาก ผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง ได้แก่ 
โรงเรียนวัดเพ่ิมประสิทธิผล โรงเรียนวัดบ้านจ่า   

ทั้งนี้ จะได้ด าเนินการสรุปรายละเอียดโครงการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



โครงการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ๑๘ 

 

 
งาน/โครงการ   ป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปรับใหม่) 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย    รัฐบาล นโยบายข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการ 
                                               แผ่นดินที่มีธรรมาภบิาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
                                               และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
     ยุทธศาสตร์กระทรวง ศธ ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๓  
                                               ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
     สพฐ. ข้อที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
     ศธ.จ. ข้อที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล/หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑. นางสาววิมล อรัญปาน 
    ๒. นางบัวพันธ์ แทบทาม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
๑. หลักการเหตุผล 
  การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก                                      
ดังจะเห็นได้จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี ๒๕๕๘ (Corruption Perceptions Index 
๒๐๑๕)ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก ประจ าปี ๒๕๕๘  ประเทศไทยได้คะแนน ๓๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศ และเป็นอันดับที่ ๓ ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน การจัดอันดับคอร์รัปชัน เป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจปัญหาทุจริตคอร์รัปชันว่า
เป็นปัญหาร่วมกันของคนทั้งโลก ไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศก าลังพัฒนาหรือเป็นปัญหาของประเทศใด
ประเทศหนึ่งเท่านั้น ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่ามีความตื่นตัวต่อการแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่น ทุกภาคส่วนได้ริเริ่ม ผลักดันและพยายามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทุกรัฐบาลจะมีนโยบาย
ผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติตลอดมา และปัจจุบันคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงปรากฏในหน่วยงานภาครัฐอยู่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าการที่จะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการลดน้อยลง องค์กร
จะต้องให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด ควบคู่ไปกับการ
บริหารจัดการศึกษาด้านอ่ืนๆ ด้วย ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีที่ผ่านมาจนกระท่ังถึงปัจจุบันและยังต้องด าเนินการ
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร
ในสังกัดอย่างยั่งยืน ส าหรับวิธีด าเนินงานก าหนดใช้มาตรการหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทาง
กฎหมาย การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
 



โครงการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ๑๙ 

 

กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม จติส านึก ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้กับข้าราชการในองค์กร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
พัฒนาระบบก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ปรับเปลี่ยนฐานความคิด ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความตระหนักรู้การตรวจสอบและเฝ้า
ระวังเชิงรุก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจในองค์กร การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ปลอด
การทุจริตประพฤติมิชอบ และหรือโรงเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงบประมาณถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายแบบแผนของทางราชการ รวมทั้ง ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้อ านวยการโรงเรียนและ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเห็นควรจัดให้มี
โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีจิตส านึก ค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ปรับเปลี่ยนฐานความคิดใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้องค์กรปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ 
  ๒. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และสร้างความตระหนัก ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
วิธีการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และแบบแผนของทางราชการ สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ให้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุกการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงบประมาณ 
  ๔.  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย แบบแผนของทาง
ราชการ มีผลงาน เชิงประจักษ์ และมีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  

๓. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  

๑) โรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ที่มีปริมาณนักเรียนตั้งแต่ ๑๐๐ คนข้ึนไป จ านวน 
๒๒  

โรงเรียน ผ่านการประเมินด้านการบริหารงบประมาณตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด และหากผ่านเกณฑ์จะ
ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
  ๒) ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน ๒๒ โรงเรียนตามเป้าหมาย และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของโรงเรียนตามเป้าหมายดังกล่าว 
ผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน และหากผ่านเกณฑ์จะได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
 
 



โครงการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ๒๐ 

 

 เชิงคุณภาพ 
๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัดตามกลุ่มเป้าหมาย

เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติและแบบแผนของทาง
ราชการเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่มากข้ึน ปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาประโยชน์
สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานมากข้ึน   
  ๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 
  ๓) สถานศึกษา/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการยกย่อง                  
เชิดชูเกียรติ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรในสังกัดในการประพฤติปฏิบัติ
ตนทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการด ารงชีวิตส่วนตัว 

๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมหลัก การยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียน                 

ที่ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ /โรงเรียนซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงบประมาณถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้/ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ มีผลงานเชิง
ประจักษ์ และมีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

กลุ่มบริหาร                 
งานบุคคล/หน่วย
ตรวจสอบภายใน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ๒๑ 

 

๕. งบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ 
กิจกรรม  
การยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่
ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ /
โรงเรียน            ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ด้านการบริหารงบประมาณถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของ
ทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้/
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของ
ทางราชการ                มีผลงาน
เชิงประจักษ์ และมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  
๑) ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
๒) ค่าจัดท าโล่ ประกาศเกียรติคุณ               
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
๓) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ใน
การจัดประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
๔) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมิน (เครือข่ายบุคคลภายนอก) 
๕) ค่าชดเชยน้ ามันพาหนะส่วนตัว
คณะกรรมการประเมิน 
(บุคคลภายนอก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗,๕๐๐ 
 
๗,๔๓๐ 
 

๑๕,๘๔๐ 

๗,๙๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
๑๑,๓๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
๑๑,๓๑๐ 
๗,๕๐๐ 
 
๗,๔๓๐ 
 
 
๑๕,๘๔๐ 

๗,๙๒๐ 

 
รวม    ๕๐,๐๐๐ 
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๖. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด สพป.สิงห์บุรี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 
๒. เครือข่ายในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร มีความตระหนัก                  
ถึงภัยการทุจริตเพ่ิมขึ้น 
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ปลอดเรื่อง
ร้องเรียนและปลอดวินัยเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔. สพป.สิงห์บุรี และโรงเรียนในสังกัด
บริหารงบประมาณ ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความ
เสี่ยงลดลงตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ของ ตสน. 

๑. สถิติเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
๒. สถิติเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับ 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
๔. พิจารณาจากผลส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อกลุ่มและ
สถานศึกษา 
๕. พิจารณาจากรายงานผล
การตรวจสอบภายใน 
๖. พิจารณาตามผลการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์                   
ที่ก าหนด 

๑. สถิติเรื่องร้องเรียน 
๒. สถิติการด าเนินการ                
ทางวินัย 
๓. แบบส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
๔. รายงานผลการตรวจสอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน                   
ที่แจ้งหน่วยรับตรวจ 
๕. รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
๖. รายงานผลการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ                
ของหน่วยตรวจสอบภายใน                 
ทุกสิ้นปีงบประมาณ  
๗. แบบประเมิน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สิงห์บุรี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้น 
 ๗.๒ เครือข่ายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กรมีความตระหนักถึงภัยการทุจริต
เพ่ิมข้ึน 

๗.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ปลอดเรื่องร้องเรียนและ
ปลอดวินัยเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลอดวินัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

  
 

(แนบทา้ยแผนปฏิบติัการ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560  หนา้ท่ี 244) 

 
 



โครงการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ๒๓ 

 

 

คะแนน ผู้บริหารโรงเรียน คะแนน ผู้รับผิดชอบ คะแนน ผู้รับผิดชอบ คะแนน ผู้รับผิดชอบ
1 วดัประโชติการาม 62.96 นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง 87.88 นางวลัยพร จันทร์ชอุม่ 82.35 นางเฉลิมศรี  มัน่ทัพ 89.74 นางจันทรา  แฟงด้วง 82.00     ดีมาก

นางถวลิ  บุญมี
2 วดัพระปรางค์มนุี 70.37 นายกรสิรวชิญ์ ไอศุริยการ 87.88 นายกรสิรวชิญ์ ไอยศุริยการ 85.42 นางพทุธชาติ แผ้วเฉลิมสุข 79.49 น.ส.อไุรวรรณ  โพธิ์หอมศิริ 81.63     ดีมาก

นางน ้าฝน วฒันพงษ์
3 วดัโสภา 81.48 นายสิงห์ชัย  แพรเจริญ 84.85 น.ส.จิราพร  วงค์คูณ 85.42 นายวนิัย โชติพนัส 61.11  นายนรินทร์ ศรีมว่งพงษ์ 78.47     ดี

นางส้าราญ โพธิ์เลี ยง
4 วดัคีม 96.3 นายบรรเทิง  โนนเปือย 78.79 นายบรรเทิง  โนนเปือย 76.47 นางละเอยีด สงบเนตร 66.67  นางเบญจมาศ  มงคลพร 78.00     ดี

น.ส.อรัญญา เมฆโต
5 วดัท่าอฐิ 77.78 น.ส.นุชนารถ  ยิ มจันทร์ 90.91 นางสายสมร สิงห์พนัธุ์ 64.71 นางกลัยา จันทร์กอง 82.05 นายชัยสิทธิ์  สินโน 77.33     ดี

นางวรวรรณ  กาศักด์ิ
6 ชุมชนวดักลางท่าข้าม 55.56 นายไพฑูรย์  พึง่น้อย 84.85 นางกฤษณา  ปานสัมฤทธิ์ 86.27 นางผาสุข ประชีพฉาย 64.10  นางวาสนา  เข็มวรรณ 74.67     ดี

นางประนอม สุขโข
7 วดัเกา้ชั่ง 81.48 นายศักด์ิชัย  หัศภาดล 78.79 นางเลิศฤดี  มาลัย 76.47 นางวรรดี  ไข่สิงห์ทอง 72.67     ดี

นางเลิศฤดี  มาลัย
8 วดัโฆสิทธาราม 55.56 น.ส.บังอร  เขียวรอด 75.76 จอ.วรีะ เมอืงรามญั 69.05 น.ส.ณัฐนันท์  ผลพบิูลย์ 84.62 น.ส.ประภาพรรณ วจิารณ์ปรีชา 72.34     ดี

นางจ้าปี  เนียมค้า นางสาวจีรานิช  สระสม
9 ไทยรัฐวทิยา56 66.67 น.ส.จริยา  จันทราสา 63.64 น.ส.จริยา  จันทราสา 89.58 นายกติติศักด์ิ  ตันประดับสิงห์ 61.54  นางเกษณี  น้อยสุช 72.11     ดี

น.ส.สุภัทตรา ธรรมวมิล
10 วดัห้วยเจริญสุข 59.26 นายสุชิน  ทดแทน 93.94 น.ส.ภาวนิี  ศรีเอีย่ม 71.43 นายชวลิต สายเนตร 61.54  นางปภัชญา  ยอดสร้อย 71.63     ดี

นางส้าเรา  สิงชัย นางกรชนก  เฟือ้ยปัญญา
11 วดัเสือข้าม 55.56 นายนิรันดร์  สุขุมะ 72.73 นายวรีะศักด์ิ ศรีเผือก 82.35 น.ส.มนัชญา ศิริวบิุลยกติิ 66.67  นายเกยีรติยศ พื นผักหวาน 71.33     ดี

น.ส.สุดาวรรณ ไขแสงจันทร์
12 วดัแหลมคาง 51.85 นายสมเกยีรติ  ท้าดี 78.79 69.05 นางเสาวพร อมรศิริพงศ์ 69.23 นางสุกญัญา  มาคล้าย 68.09     พอใช้

ข้อมลูรายโรงเรียน โครงการป้องกนัและปราบปรามการทุจริและประพฤติมชิอบ  ปีงบประมาณ 2560
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 ส่วนท่ี 4
โรงเรียนท่ี หมายเหตุคะแนนรวม
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คะแนน ผู้บริหารโรงเรียน คะแนน ผู้รับผิดชอบ คะแนน ผู้รับผิดชอบ คะแนน ผู้รับผิดชอบ
13 วดัหนองสุ่ม 44.44 นายร่าเริง  รักชัย 93.94 นางภาวนา  อนิทร์จันทร์ดี 70.59 นางสุมนา  ก้าเนิดมี 68.00     พอใช้

นางสุภีร์  เย็นจิต
14 วดัตะโกรวม 66.67 นายสมหมาย  พลทวี 57.58 84.44 นางวภิา  อว่มน้อย 67.39     พอใช้

นายรุ่ง  ฤกษง์าม
15 วดัราษฎร์ประสิทธิ์ 51.85 นางสุพชัชา  ทิพยสุวรรณมาลา 87.88 นางสุพชัชา ทิพยสุวรรณมาลา 64.71 นางอทุุมพร  ตาลแกว้ 64.10  นางมยุรี  ทับยา 67.33     พอใช้

น.ส.ปิยวรรณ พนิกลิด
16 วดัเตย 59.26 นายเสน่ห์ พฒัน์พนัธุ์ 69.70 นางปรียาภรณ์ รัตนฤทธยิาภรณ์ 77.08 นางวาสนา ค้าสังฆะ 65.31     พอใช้

นายธมีารัถ ชูชัยมงคล
17 ชุมชนวดัดงยาง 62.96 นายธงชัย กลุพรหมสโร 81.82 นายธงชัย กลุพรหมสโร 64.29 นางกสุุมาลย์  พึง่สกลุ 64.54     พอใช้

นางประนอม  สุดาทิพย์
18 วดัจักรสีห์ 51.85 นายสุชาติ  เอีย่มสุภา 84.85 น.ส.สมเกยีรติ ทองเรือง 64.29 น.ส.สมเกยีรติ ทองเรือง 64.49     พอใช้

19 อนุบาลพรหมบุรี 44.44 นายกติติพงศ์ ด้ารงขาวโต 87.88 นายกติติพงศ์ ด้ารงขาวโต 80.00 นางศิริวรรณ สุขะหมดุ 64.49     พอใช้
นางสรญา อนิทุมาน

20 วดัศรีสาคร 62.96 นายนรงค์  โสภา 75.76 นางสุรีย์พร  มนัทากาศ 73.81 น.ส.สุวสิา  พวงกหุลาบ 63.12     พอใช้

21 วดัถอนสมอ 44.44 นายประสงค์  สังข์ทอง 75.76 นายประสงค์  สังข์ทอง 71.11 นางนพรัตน์  พงษย์ิ ม 61.70     พอใช้
นางณิรดา  น้อยประไพ

22 วดับ้านจ่า 55.56 นายชาญ  ธงชัย(รักษาการ) 39.39 80.95 นายพเิชฐ  อนิวกลู 53.90     ปรับปรุง
น.ส.วฑิิตา มสีะอาด

23 วดัเพิม่ประสิทธผิล 66.67 นายนิกร  สีทอง 48.48 71.43 นายช้านาญ  สังเวยีนทอง 53.19     ปรับปรุง
นางวฒันีพร  ไกรนิธสิม

ส่วนท่ี 4
คะแนนรวม หมายเหตุท่ี โรงเรียน

ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3



โครงการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 

สว่นที ่1    การน้าองค์กร สว่นที ่2   บริหารงบประมาณด้วยแผนฯ สว่นที ่3 ปฏิบัติงานการเงินบัญชีรัดกมุ สว่นที ่4 การบริหารทรัพย์สิน
ผู้บริหารฯมวีสัิยทัศน์ด้านงบประมาณ น้าแผนไปสู่การปฏิบัติจริง รายงานผลได้ มกีารควบคุมอย่างรัดกมุปฏิบัติตามระเบียบฯ  มกีารควบคุมอย่างรัดกมุ
โรงเรียนทีม่ีค่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 80.00 - 100  ระดับดีมาก  มีดังน้ี
โรงเรียนวดัคีม 96.30     โรงเรียนวดัหนองสุ่ม 93.94 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 89.58 โรงเรียนวดัประโชติการาม 89.74
โรงเรียนวดัโสภา 81.48 โรงเรียนวดัห้วยเจริญสุข 93.94 โรงเรียนชุมชนวดักลางท่าข้าม 86.27 โรงเรียนวดัโฆสิทธาราม 84.62
โรงเรียนวดัเกา้ชัง่ 81.48 โรงเรียนวดัท่าอฐิ 90.91 โรงเรียนวดัพระปรางค์มนุี 85.42 โรงเรียนวดัท่าอฐิ 82.05

โรงเรียนวดัพระปรางค์มนุี 87.88 โรงเรียนวดัโสภา 85.42
โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 87.88 โรงเรียนวดัตะโกรวม 84.44
โรงเรียนวดัราษฎร์ประสิทธิ์ 87.88 โรงเรียนวดัเสือข้าม 82.35
โรงเรียนวดัประโชติการาม 87.88 โรงเรียนวดัประโชติการาม 82.35
โรงเรียนวดัจักร์สีห์ 84.85 โรงเรียนวดับ้านจ่า 80.95
โรงเรียนวดัโสภา 84.85 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 80.00      
โรงเรียนชุมชนวดักลางท่าข้าม 84.85
โรงเรียนชุมชนวดัดงยาง 81.82

สรุปข้อมูล ผลคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนประชารัฐ โครงการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ  ปีงบประมาณ 2560



โครงการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ๒๖ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นที ่1    การน้าองค์กร สว่นที ่2   บริหารงบประมาณด้วยแผนฯ สว่นที ่3 ปฏิบัติงานการเงินบัญชีรัดกมุ สว่นที ่4 การบริหารทรัพย์สิน
ผู้บริหารฯมวีสัิยทัศน์ด้านงบประมาณ น้าแผนไปสู่การปฏิบัติจริง รายงานผลได้ มกีารควบคุมอย่างรัดกมุปฏิบัติตามระเบียบฯ  มกีารควบคุมอย่างรัดกมุ
โรงเรียนทีม่ีค่าคะแนนเฉลีย่  70.00-79.99   ระดับ ดี  ดังน้ี
โรงเรียนวดัท่าอฐิ 77.78 โรงเรียนวดัเกา้ชัง่ 78.79 โรงเรียนวดัเตย 77.08 โรงเรียนวดัพระปรางค์มนุี 79.49
โรงเรียนวดัพระปรางค์มนุี 70.37 โรงเรียนวดัแหลมคาง 78.79 โรงเรียนวดัเกา้ชัง่ 76.47 โรงเรียนวดัแหลมคาง 69.23

โรงเรียนวดัคีม 78.79 โรงเรียนวดัศรีสาคร 73.81
โรงเรียนวดัถอนสมอ 75.76 โรงเรียนวดัเพิม่ประสิทธผิล 71.43
โรงเรียนวดัศรีสาคร 75.76 โรงเรียนวดัถอนสมอ 71.11
โรงเรียนวดัโฆสิทธาราม 75.76 โรงเรียนวดัหนองสุ่ม 70.59
โรงเรียนวดัเสือข้าม 72.73 โรงเรียนวดัคีม 76.47

โรงเรียนวดัห้วยเจริญสุข 71.43

สรุปข้อมูล ผลคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนประชารัฐ โครงการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ  ปีงบประมาณ 2560



โครงการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ๒๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นที ่1    การน้าองค์กร สว่นที ่2   บริหารงบประมาณด้วยแผนฯ สว่นที ่3 ปฏิบัติงานการเงินบัญชีรัดกมุ สว่นที ่4 การบริหารทรัพย์สิน
ผู้บริหารฯมวีสัิยทัศน์ด้านงบประมาณ น้าแผนไปสู่การปฏิบัติจริง รายงานผลได้ มกีารควบคุมอย่างรัดกมุปฏิบัติตามระเบียบฯ  มกีารควบคุมอย่างรัดกมุ
โรงเรียนทีม่ีค่าคะแนนเฉลีย่ 60.01-69.99   ระดับพอใช้  ดังน้ี
โรงเรียนวดัตะโกรวม 66.67 โรงเรียนวดัเตย 69.70 โรงเรียนโฆสิทธาราม 69.05 โรงเรียนวดัเสือข้าม 66.67      
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66.67 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 63.64 โรงเรียนวดัแหลมคาง 69.05 โรงเรียนวดัคีม 66.67      
โรงเรียนวดัเพิม่ประสิทธผิล 66.67 โรงเรียนวดัท่าอฐิ 64.71 โรงเรียนชุมชนวดักลางท่าข้าม 64.10      
โรงเรียนวดัศรีสาคร 62.96 โรงเรียนวดัราษฎร์ประสิทธิ์ 64.71 โรงเรียนวดัราษฎร์ประสิทธิ์ 64.10      
โรงเรียนชุมชนวดัดงยาง 62.96 โรงเรียนวดัจักร์สีห์ 64.29 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 61.54      
โรงเรียนวดัประโชติการาม 62.96 โรงเรียนชุมชนวดัดงยาง 64.29 โรงเรียนวดัห้วยเจริญสุข 61.54      

โรงเรียนวดัโสภา 61.11      

สรุปข้อมูล ผลคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนประชารัฐ โครงการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ  ปีงบประมาณ 2560



โครงการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ๒๘ 

 

 

 
 
 
 
 

สว่นที ่1    การน้าองค์กร สว่นที ่2   บริหารงบประมาณด้วยแผนฯ สว่นที ่3 ปฏิบัติงานการเงินบัญชีรัดกมุ สว่นที ่4 การบริหารทรัพย์สิน
ผู้บริหารฯมวีสัิยทัศน์ด้านงบประมาณ น้าแผนไปสู่การปฏิบัติจริง รายงานผลได้ มกีารควบคุมอย่างรัดกมุปฏิบัติตามระเบียบฯ  มกีารควบคุมอย่างรัดกมุ
โรงเรียนทีม่ีค่าคะแนนเฉลีย่  ต่่ากว่าร้อยละ 60    ระดับปรับปรุง ดังน้ี
โรงเรียนวดัเตย 59.26 โรงเรียนวดัตะโกรวม 57.58                - โรงเรียนวดัหนองสุ่ม 58.97
โรงเรียนวดัห้วยเจริญสุข 59.26 โรงเรียนวดัเพิม่ประสิทธผิล 48.48 โรงเรียนวดัเกา้ชั่ง 56.41
โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม   55.5655.56 โรงเรียนวดับ้านจ่า 39.39 โรงเรียนวดัจักร์สีห์ 55.56
โรงเรียนวดัเสือข้าม 55.56 โรงเรียนวดัตะโกรวม 54.55
โรงเรียนวดัโฆสิทธาราม 55.56 โรงเรียนวดัเตย 51.28
โรงเรียนวดับ้านจ่า 55.56 โรงเรียนชุมชนวดัดงยาง 51.28
โรงเรียนวดัจักร์สีห์ 51.85 โรงเรียนวดัถอนสมอ 50.00
โรงเรียนวดัแหลมคาง 51.85 โรงเรียนวดัศรีสาคร 41.03
โรงเรียนวดัราษฎร์ประสิทฺธิ์     51.8551.85 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 36.36
โรงเรียนวดัถอนสมอ 44.44 โรงเรียนวดับ้านจ่า 35.90
โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 44.44 โรงเรียนวดัเพิม่ประสิทธผิล 28.21
โรงเรียนวดัหนองสุ่ม 44.44

สรุปข้อมูล ผลคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนประชารัฐ โครงการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ  ปีงบประมาณ 2560



โครงการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ๒๙ 

 

 
 
 
 
 

โรงเรียนท่ีรับการประเมนิ .........................................................................................  ณ  วนัท่ี.................................................
ผู้รับการประเมนิ..................................................... ผู้อ้านวยการโรงเรียน
 ผู้รับการประเมนิ....................................................... เจ้าหน้าท่ีการเงิน
 ผู้รับการประเมนิ....................................................... เจ้าหน้าท่ีบัญชี
 ผู้รับการประเมนิ....................................................... เจ้าหน้าท่ีพสัดุ

รายการตดิตามประเมนิผล แหลง่ขอ้มลู

3 2 1 0

1.การน่าองค์กร
 1. ก้าหนดวสัิยทัศน์เกีย่วกบัการบริหารงบประมาณ  1.วิสัยทัศน ์และ ค่านยิม

 2.หลักฐานการประชุม /ภาพถ่าย

 2.ถ่ายทอดวสัิยทัศน์และค่านิยมให้กบับุคลากรของโรงเรียน  3.คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

และนักเรียน  4.หลักฐานที่แสดงว่ามีการปรับปรุงผลการด้าเนนิงาน

เพื่อป้องกันการทุจริต และป้องกันผลประโยชน์

3. ถ่ายทอดวสัิยทัศน์และค่านิยมให้กบั ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ของโรงเรียน
(กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน)  5.หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.ค้าส่ังมอบหมายงานด้านการเงิน บัญชี พสัดุ มคีวามชัดเจน
สามารถระบุความรับผิดชอบได้

5.มสีถานท่ีจัดเกบ็เอกสารด้านการเงินบัญชีพสัดุ ท่ีปลอดภัย

6.การค้นหาเอกสารด้านการเงิน บัญชี พสัดุ สะดวกรวดเร็ว

 7.ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีพสัดุอย่างจริงจัง เพือ่
เพือ่ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์  

8.รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พสัดุ 

9.ปรับปรุงผลการด้าเนินงานเพือ่ป้องกนัการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบปกป้องผลประโยชน์ของโรงเรียน

ระดับการ
ปฏิบัติ

แบบติดตามประเมินผลการควบคุม การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียนประชารัฐ 
โครงการ ป้องกันและต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ สา่นักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงิหบุ์รี



โครงการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ๓๐ 

 

 

 
 
 

รายการตดิตามประเมนิผล แหลง่ขอ้มลู

3 2 1 0

2.การบริหารงบประมาณด้วยแผนปฏิบัติการประจ่าปี
  1. ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาความต้องการของโรงเรียน 1.แผนปฏิบัติการประจา้ปี

อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมลูตามสภาพจริง 2.แผนพัฒนาการศึกษา

3.รายงานประจา้ปีของโรงเรียน

  2. ก้าหนดวสัิยทัศน์ พนัธกจิและเป้าหมายโดย 4.ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

มุง่เน้นท่ีคุณภาพผู้เรียนสะท้อนความส้าเร็จอย่างชัดเจน 5.เอกสารหลักฐานการ SWOT หรือเทคนคิอื่น ๆ 

6.ค้าส่ังมอบหมายงาน

  3. ก้าหนดวธิกีารด้าเนินงานตามกจิกรรม/โครงการ 7.บันทึกการประชุมของโรงเรียน

ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา และก้าหนดบทบาท 8.หนงัสือเชิญประชุม

หน้าท่ีของบุคลากรอย่างชัดเจน 9.บันทึกขอซื อวัสดุใช้ในโครงการ / บันทึกขออนมุัติ

ด้าเนนิการตามโครงการ

   4.ก้าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กจิกรรมอย่างชัดเจน 10.ภาพถ่ายกิจกรรม 

11.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   5.ก้าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่างมปีระสิทธภิาพให้สอดคล้องกบักจิกรรม/โครงการ

   6.จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี สอดคล้องกบั
แผนการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน

  7. เสนอแผนปฏิบัติงานประจ้าปีต่อ คณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน

  8. ก้าหนดปฏิทินการน้าแผนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน

 9. น้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีสู่การปฏิบัติตาม
กรอบระยะเวลา(ตามปฏิทินการด้าเนินงานท่ีก้าหนด)

 10. ใช้จ่ายงบประมาณตรงตามวตัถุประสงค์
โครงการ/กจิกรรม(เช่น การจัดหาพสัดุ ฯลฯ)  

ระดับการ
ปฏิบัติ
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  11.รายงานผลการด้าเนินงานตามโครงการ
 เมือ่สิ นสุดโครงการ/กจิกรรม 

3.การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี 
การรับเงิน
1.เจ้าหน้าท่ีการเงิน และ บัญชี ไมใ่ช่บุคคลเดียวกนั 1.ค้าส่ังแต่งตั งเจา้หนา้ที่การเงิน บัญชี พัสดุ

(อาศัยระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ และระเบียบพัสดุฯ) 

2.การรับเงินมเีอกสารหลักฐาน(ใบเสร็จรับเงิน)ครบถ้วน และค้าส่ังอื่นที่เกี่ยวข้อง

ถูกต้องไมล่่าช้าใบเสร็จรับเงินเรียงกนัไปทุกฉบับ 2.บันทึกการรับเงิน

3.ใบเสร็จรับเงิน

3.เงินสดท่ีได้รับมกีารบันทึกบัญชี 4.ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทุกประเภท 

5.หลักฐานที่แสดงว่ามีการก้าหนดให้มีผู้ลงนาม

4.ก้าหนดให้ผู้ช้าระเงินด้วยเช็คธนาคาร ระบุส่ังจ่ายในนาม    เบิกถอนเงินจากธนาคาร

โรงเรียนและขีดคร่อมเช็ค 6.บันทึกขออนมุัติเบิกจา่ย

7.หลักฐานการจา่ย

5.มกีารสรุปยอดเงินท่ีได้รับทุกวนัเมือ่สิ นเวลารับเงิน 8.รายงานเงินคงเหลือประจา้วัน

และลงนามก้ากบัโดยผู้ได้รับแต่งตั ง 9.บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา

10.สมุดบัญชีโรงเรียนทุกเล่ม

การเบิกจ่ายเงิน 11.ค้าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

6.ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินมหีลักฐานใบส้าคัญประกอบการขอ 12.หนงัสือนา้ส่งเงินรายได้แผ่นดิน

อนุมติัอย่างถูกต้องครบถ้วน 13.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.ก้าหนดให้มผู้ีลงนามเบิกถอนเงินธนาคารร่วมกนั
อย่างน้อยสองในสามคน

8. การช้าระเงินให้แกเ่จ้าหนี  เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีการเงิน
เท่านั น
9. มกีารเขียนหรือประทับ “จ่ายเงินแล้ว” ไวใ้น
ใบส้าคัญจ่ายและหลักฐานการจ่าย ท่ีช้าระแล้ว

ระดับการ
ปฏิบัติ
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 การเก็บรักษาเงินสดในมือ
10.มกีารน้าเงินสดท่ีได้รับ ฝากธนาคารภายในวนัท่ีรับ
เงิน หรือวนัท้าการถัดไป

11.มบีันทึกการรับเงินเพือ่เกบ็รักษาลงนามรับเงินเพือ่เกบ็
รักษาโดยผู้มอี้านาจ(ผู้อ้านวยการโรงเรียน)

12.บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของโรงเรียน

13.บันทึกรับ– จ่ายเงิน ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
เป็นปัจจุบัน

14.ท้าการเทียบยอดเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณกบั
รายงานเงินคงเหลือประจ้าวนัทุกสิ นเดือน

15.บันทึกบัญชีรับและน้าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
/เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก ทันทีท่ีมกีารน้าส่งคลังผ่านสพป.

16.มทีะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา แยกตามประเภท

17.บันทึกรับ-จ่ายเงิน รายได้สถานศึกษาเป็นปัจจุบัน

4.การบริหารทรัพยส์ินของโรงเรียน
ความโปร่งใส
1.มคีวามโปร่งใสในการด้าเนินการจัดหา โดย 1.บันทึกขออนมุัติ หรือแบบส้ารวจความต้องการใช้พัสดุ

  ส้ารวจความจ้าเป็น /ต้องการใช้พสัดุ 2.แผนการจดัซื อจดัจา้งประจา้ปีงบประมาณ 2560

3.รายงานการวิเคราะห์ผลการจดัซื อจดัจา้ง 

ระดับการ
ปฏิบัติ
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2.แต่งตั งคณะกรรมการโปร่งใสไมม่ผีลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2559

โดยไมม่คีวามเกีย่วข้องกบัผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีพสัดุ 4.เอกสารที่แสดงการเผยแพร่แผนการจดัซื อจดัจา้งให้

ผู้เกี่ยวข้อง  ทราบ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 5.เอกสารการจดัซื อ/จา้ง  

3.แผนการจัดซื อจัดจ้างก้าหนดวธิกีารจัดซื อจัดจ้าง วงเงิน 6.ค้าส่ังแต่งตั งกรรมการ

งบประมาณ ระยะเวลาด้าเนินการ อย่างชัดเจน 7.หลักฐานการก้าหนดราคากลาง /คุณลักษณะครุภัณฑ์

8.บันทึกคณะกรรมการก้าหนดราคากลางและที่เกี่ยวข้อง

4.มกีารประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื อจัดจ้าง 9.บันทึกเปรียบเทียบราคา /ใบเสนอราคา หรือ 

ประจ้าปีงบประมาณ 2560 ให้ผู้เกีย่วข้องทราบ เอกสารการสืบ   ราคาของเจา้หนา้ที่พัสดุ

10.บันทึกเกี่ยวกับการใช้พัสดุ

5.วเิคราะห์ผลการจัดซื อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  ตาม 11.ข้อก้าหนดการใช้ทรัพย์สินที่มีความส้าคัญ

โครงการ/กจิกรรม มรีายละเอยีดครบถ้วน 12.ประกาศ / ข้อก้าหนดมาตรการป้องกันรักษาทรัพย์สิน

13.การเขียนรหัสครุภัณฑ์บนตัวครุภัณฑ์ 

ด่าเนินการด้านการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 14.บัญชีคุมวัสดุ

6. รายงานขอซื อขอจ้างมรีายละเอยีดครบตามระเบียบฯข้อ27 15.ทะเบียนคุมทรัพย์สิน /ทะเบียนครุภัณฑ์

16.เอกสารการตรวจสอบพัสดุประจา้ปี

7. มกีารก้าหนดราคากลาง/คุณลักษณะ เป็นไปตามราชการ 17.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก้าหนด 

8.มคีวามเป็นธรรมในการจัดซื อจัดจ้างโดยมกีารเปรียบ
  เทียบราคาอย่างน้อย3ราย(กรณีไมม่รีาคามาตรฐาน)

9.มบีันทึกผลการพจิารณาการเสนอราคา ของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจน

10.การจัดท้าสัญญาเป็นไปตามหนังสือมอบอ้านาจ สพฐ.
   และเป็นไปตามระเบียบ   

ระดับการ
ปฏิบัติ
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การใช้ทรัพยส์นิ
11.มกีารก้าหนดความเหมาะสมของการใช้ทรัพย์สินอย่างรัดกมุ

12. มกีารดูแลรักษาทรัพย์สิน อย่างรัดกมุ 

13. มกีารควบคุมทรัพย์สิน อย่างรัดกมุ

ระดับการ
ปฏิบัติ



 

 

 

 

 

 

 

 ที่ปรึกษา 

 นางสาววารุณีย์  บุญคง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
    รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
                                          ประถมศึกษาสิงห์บุรี 
 

 

 

 

 ผูร้วบรวมข้อมูล 

 นางสาววิมล   อรัญปาน   นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ 

 นายกฤษดา  ดอกพุฒ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
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