มาตรฐาน

โรงเรียนสุจริต

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คานา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันปราบปรามการทุจริต ของสานักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชนทุกภาค
ส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้าง
คนเก่งคนดี ดารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น
ของประเทศชาติอย่างยั่งยืน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบงาน
จัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสาคัญ
ของการเตรียมการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงได้อนุมัติให้สานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ปูองกันการทุจริต” เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
โรงเรียนสุจริต
เอกสารมาตรฐานโรงเรียนสุจริต จัดทาขึ้นเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต
ได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ และเป็น
เกรฑ์การประเมินเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนสุจริต
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ที่จัดทานี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนสุจริตและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
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มาตรฐานโรงเรียนสุจริต
มาตรฐานที่ 1 การบริหารงานวิชาการ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารงานงบประมาณ
มาตรฐานที่ 3 การบริหารงานบุคคล ความสาเร็จ
มาตรฐานที่ 4 การบริหารงานทั่วไป
มาตรฐานที่ 5 ผลลัพธ์และภาพแห่ง
ภาคผนวก
คณะทางาน

คาชี้แจง
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาได้ดาเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” ประจาปี
งบประมาณ 2556 สานักพัฒนานวัตกรรมการศึกษามียุทธศาสตร์และมาตรการในการดาเนินงานตามแผน
ที่ต้องดาเนินการ คือ กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนสุจริต
โดยให้สานักงานเขตพื้นที่ดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพีย ง 1 โรงเรียน มาเป็น
โรงเรียนทดลองภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริตต้นแบบ”
เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บโครงการและกิ จ กรรมดั งกล่ า ว ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสานักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาจึงดาเนินการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนสุจริตขึ้น
จาก 4 กลุ่มงานในโรงเรียนเป็นมาตรฐานเพื่อให้โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนได้นาไปใช้เป็นแนวทางการ
บริ ห ารจั ดการในโรงเรี ย นให้ ได้มาตรฐานอย่างมีคุณ ธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลปูองกันการทุจริ ต
ในโรงเรียน ต่อไป

กรอบแนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต
ศึกษายุทธศาสตร์การดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต
พัฒนาบุคลากร
ดาเนินการตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
กากับ ติดตาม
ประเมินผล
นาเสนอภาพความสาเร็จ
รายงานผล

ตามกรอบแนวคิด เพิ่มให้การดาเนินงานบริหารจัดการของโรงเรียนสุจริตให้ได้มาตรฐานอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ปูองกันการทุจริต เงื่อนไขความสาเร็จขึ้นอยู่ที่การพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรี ยน สร้ างความเข้าใจสร้ างจิ ตส านึ ก ให้ส ามารถดาเนินชีวิตให้ส อดคล้ องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ
โรงเรียนสุจริต รวมทั้งมีการส่งเสริม ติดตาม พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการตรวจการประเมิน
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ ให้ ดาเนิ น การประเมิ น บุ คลากรในโรงเรี ยนสุ จริ ตตามแผนที่แ นบ และรับการติดตามจาก
สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามวิธีดาเนินงาน/ผลการดาเนินงาน/ความเห็นและข้อเสนอแนะและเอกสาร/
หลักฐานตัวจริงและพิจารณาคาอธิบายระดับคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต

ความเป็นมาโครงการโรงเรียนสุจริต
โครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา “ปู อ งกั น การทุ จ ริ ต ”
(ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”) เกิดขึ้นเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
ร่วมกันปูองกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเปูาหมายหลักเพื่อลดปั ญหาการ
ทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยตั้งค่าเปูาหมายไว้ที่ร้อยละ
50 ในปี พ.ศ. 2560 (โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสเพียงร้อยละ 35 คะแนน
อยู่อันดับที่ 102 จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก เท่ากับประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และ
ปานามา) นอกจากนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ยังได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินการไว้ 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อนาไปสู่
การบรรลุเปูาหมายใน 4 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนให้เกิดความเข้มแข็งมากที่สุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ
2) กลุ่มภาครัฐ เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่
3) กลุ่มภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4) กลุ่มภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกหมู่เหล่าใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต
นั บ เป็ น ความพยายามที่ ดี ข อง ส านั ก งาน ป.ป.ช. และภาคี ทุ ก ภาคส่ ว นโดยเฉพาะองค์ ก รตาม
รัฐธรรมนูญ ในการดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบ
ชี้นาในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ
จะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงและเป็นอุปสรรคสาคัญ
ต่อ การพั ฒ นาประเทศ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในฐานะองค์ ก ารที่รั บ ผิ ด ชอบงาน
จัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสาคัญ
ของการเตรี ย มการด้า นการปู องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตในสถานศึก ษา จึ ง อนุ มั ติ ใ ห้ ส านั ก พั ฒ นา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ปูองกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ“โรงเรียนสุจริต”)โดยให้ความสาคัญกับการเตรียมการด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจ ริ ตในสถานศึ ก ษา เพื่ อ วางรากฐานการปลู ก จิต ส านึ ก ซึ่ง เป็น กลไกในการปู องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ ซึ่งโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์
เชิงกลยุทธของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการปูองกันการทุจริต โดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจุดหมายปลายทาง ที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการปู องกันทุจริต” โดยมีขอบเขตของ
ภารกิจและจุดมุ่งเน้นที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องดาเนินการ คือ

1. พัฒนาทุกหน่วยงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
2. พัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสานึกให้นักเรียนสังกัด
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสั ตย์ อยู่อย่างพอเพียง
มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปูองกันการทุจริต
3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ
ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นระบบ
และมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร
ในการดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจพันธกิจ
แบบ
บูรณาการ ตัวชี้วัดหลักยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางดาเนินการ ให้สถานศึกษานาไปสู่การ
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์

“ส พ ฐ . เ ป็ น อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ อ ยู่ อ ย่ า ง พ อ เ พี ย ง ห ลี ก เ ลี่ ย ง อ บ า ย มุ ข
ทุกหน่วยงานรับผิดชอบตอบสนองการปูองกันทุจริต”
พันธกิจ
1. พัฒนาทุกหน่วยงานของสพฐ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสานึกให้นักเรียนสังกัด สพฐ.
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
ปูองกันการทุจริต
3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ
ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นระบบ และ
มีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร

พันธกิจแบบบูรณาการ
“พัฒนาสพฐ.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งระบบ ปลอดอบายมุข ร่วมปูองกันทุจริต ปลูกจิตสานึก
ให้นักเรียนสังกัด สพฐ. มีความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง
มีจิตสาธารณะและยึดมั่น ในคุณธรรม จริ ยธรรม ควบคู่กับการพัฒ นาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา
อย่างบูรณาการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง มีบทบาทในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและ
เป็นธรรม รวมทั้งการปฏิบัติ การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปูองกันการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณ
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน”
ตัวชี้วัดหลัก
ถื อ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น ในสถานศึ ก ษา โดยมุ่ ง ให้ นั ก เรี ย น ครู ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถดาเนินการ
ได้ตรง จึงได้กาหนดตัวชี้วัดหลัก ดังนี้
1. นักเรียนสังกัด สพฐ. มีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปูองกันการทุจริต
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
3. นักเรียนสังกัด สพฐ. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา รู้เท่าทัน ร่วมคิดปูองกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก
ทั ก ษะกระบวนการคิ ด มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง มี จิ ต สาธารณะ ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สพฐ. รวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต
รั
บ
ผิ
ด
ช
อ
บ
ปลอดอบายมุขและปูองกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพื่อเป็นรากฐานในการปูองกัน
การทุจริตอย่างมีจิตสานึกและเปี่ยมด้วยคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ 1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียนสังกัด สพฐ. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1.1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1.1.1 พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญานผ่านการกลั่นกรองทางคุณธรรม
อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันดารงความสุขบนความสุจริตได้อย่างมั่นคง
1.1.3 พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ชุมชนแนวปฏิบัติการเรียนรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1.2 ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2.1 ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบการบริหารและวิชาการให้มีความสมดุล
1.2.2 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2.3 ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นวิถีชีวิต
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการแก่นักเรียนสังกัด สพฐ.
1.3.1 ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม
1.3.2 กากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม
1.3.3 ให้การเสริมแรงแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ อย่างมีเกียรติ
1.4 กาหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปูองกันการทุจริต
1.4.1 กาหนดให้มีเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมปูองกันการทุจริตและกิจกรรมค่าย
“เยาวชนคนดีของแผ่นดิน”
1.4.2 พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีด้านการปูองกันการทุจริต
1.4.3 ติดตามประเมินผลการปูองกันการทุจริตในระบบการศึกษา
1.4.4 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการปูองกันการทุจริต
1.5 ผลักดันให้ค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ และรังเกียจการทุจริตเป็นค่านิยมร่วมของชาติ
1.5.1 เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการกระทาความดี มีกรณีตัวอย่างในการเชิดชูอย่างสม่าเสมอ
1.5.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรมทั้งแนวกว้างและแนวลึกอย่างทั่วถึง ครบวงจร

ยุทธศาสตร์ 2 สพฐ.(หน่วยงานส่วนกลาง) รวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและ
วิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และป้องกันการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
2.1 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขในทุกหน่วยงาน
2.1.1 จัดทาแผนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ
ปลอดอบายมุข ปูองกันการทุจริตในทุกหน่วยงาน
2.1.2 จัดสร้างองค์กรทางกายภาพ และโครงสร้างระบบบริหารจัดการแบบพอเพียง
2.1.3 จัดทาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
2.1.4 จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร
2.1.5 ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหน่วยงานทุกหน่วยงาน
2.1.6 ประเมินและพัฒนาระหว่างและหลังดาเนินการในแต่ละปี อย่างมีพลวัตร
2.2 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
2.2.1 จัดทาแผนแม่บทด้านการประชาสัมพันธ์ปูองกันการทุจริต
2.2.2 รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัยและงานวิชาการด้านการปูองกันการทุจริต
2.2.3 จัดทาและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต
2.3เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
2.3.1 สร้างกระบวนการเรียนรู้
2.3.2 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ง่าย หลากหลาย และปลอดภัย
2.3.3 กาหนดมาตรการจูงใจผู้แจ้งข้อมูล เบาะแส
2.4เสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของเครือข่าย
2.4.1 สนับสนุนระบบการจัดการของเครือข่าย
2.4.2 เสริมสร้างขวัญ กาลังใจแก่เครือข่ายทุกภาคส่วน
2.4.3 กากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการดาเนินงานของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
2.3.4 พัฒนาเครือข่ายภายในประเทศสู่เครือข่ายสากล

ยุทธศาสตร์ 3 สร้างครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพื่อเป็นรากฐานในการปูองกันการทุจริต
อย่างมีจิตสานึก และเปี่ยมด้วยคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
3.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพฐ.อย่างเคร่งครัด (Code of Conduct)
3.1.1 ส่งเสริมผลักดันให้สร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.1.2 ส่งเสริมให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 ส่งเสริมการสร้างองค์กรการจัดการความรู้
3.2.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางแนวราบระหว่างหน่วยงานระดับ
ปฏิบัติการ เพื่อลดเวลาที่ล่าช้าจากการสั่งการตามแนวดิ่ง และได้ผลงานที่สมบูรณ์มากขึ้นในเวลาที่
รวดเร็วขึ้น
3.2.2 จัดตั้งหน่วยศึกษาและประมวลองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจากกระบวนการ
จัดการความรู้ อย่างเป็นระบบ ประสานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการบริการองค์ความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 ส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจากกระบวนการจัดการความรู้
3.3.1 ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลาง
3.3.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฐานข้อมูล
3.4สร้างมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมของ สพฐ.ต่อต้านการทุจริต (ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 2 สพฐ.
(หน่วยงานส่วนกลาง) รวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และปูองกันการทุจริต)
3.4.1 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน
3.4.2 ส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภายในหน่วยงาน
3.4.3 สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการ

เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ปูองกันการทุจริต ” (ภายใต้ชื่อโรงเรีย นสุจริต)ได้ขับเคลื่ อนไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้กาหนด ปฏิญญา
โรงเรียนสุจริต (Upright School Declaration) ขึ้น โดยใช้ข้อความว่า
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ขอให้คามั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
“โรงเรียนสุจริต” ดังนี้
1. เราจะร่วมกันปูองกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืน
ทั้งหมดนี้ เพื่อธารงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล
ภาคีโรงเรียนสุจริต 7 มีนาคม พ.ศ. 2556
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
1.ทักษะกระบวนการคิด
2. มีวินัย
3. ซื่อสัตย์ สุจริต
4. อยู่อย่างพอเพียง
5. มีจิตสาธารณะ

รายละเอียดมาตรฐานโรงเรียนสุจริต
มาตรฐาน
วิชาการ

จานวนตัวบ่งชี้
4

งบประมาณ

3

บุคคล

2

บริหารทั่วไป

2

ผลลัพธ์
และ
ภาพความสาเร็จ

5

รวม 5 มาตรฐาน

16

รายการตัวบ่งชี้
1.การจัดการเรียนรู้
2.การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต
3.การนิเทศภายใน
4.การบริการด้านวิชาการ
1.การวางแผนงบประมาณ
2.การใช้จ่ายงบประมาณ
3.การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.การพัฒนาบุคลากร
2.การสร้างขวัญกาลังใจ
1.การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน
2.ความสัมพันธ์ชุมชน
1.ผู้บริหาร
2.ครู
3.นักเรียน
4.โรงเรียน
5.ชุมชน
84 ประเด็น

หมายเหตุ

มาตรฐานที่ 1
การบริหารงานวิชาการ
คาอธิบายมาตรฐาน
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาตนเองตาม
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย และประเมินผลนักเรียนแล้วนาผลการประเมินไปใช้ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีการนิเทศภายใน และให้บริการด้าน
วิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การจัดการเรียนรู้
นิยาม : โรงเรียนจัดการเรียนรู้ จัดหา/ผลิตสื่อนวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้และประเมินผลนักเรียนด้วยเครื่องมือ
การประเมินอย่างเที่ยงตรงพร้อมทั้งมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1.การวางแผนการจัดการเรียนรู้และ
การวิเคราะห์ผู้เรียน ที่สอดแทรก/
บูรณาการ คุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต
2. ครูมีการใช้แผนจัดการเรียนรู้
บูรณาการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริตอย่างสม่าเสมอ
3. ครูมีการใช้สื่อ/นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและคุ้มค่า
4. ครูใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนที่หลากหลาย
และเหมาะสมตามคุณลักษณะ 5
ประการของโรงเรียนสุจริต
อย่างเที่ยงตรง

วิธีการประเมิน
□ สอบถามผู้บริหาร/ครู/
นักเรียน
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่างๆ
□ สังเกตการสอน

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
 หน่วยการเรียนรู้
 แผนจัดการเรียนรู้
 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
 แบบสังเกตการสอน
 บันทึกนิเทศการสอน
 สื่อ/นวัตกรรม/เครื่องมือการและ
เมินตามคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต
 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (ปพ. 5)
 ภาพกิจกรรม
 ชิ้นงาน
 อื่น ๆ ระบุ .....

ประเด็นการพิจารณา
5. ประเมินผลนักเรียนตาม
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริตอย่างเป็นธรรมและมีผล
การประเมินใน ระดับดีขึ้นไป
สูงกว่าร้อยละ 80

วิธีการประเมิน

6.นักเรียนจัดทาโครงงาน/วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต
7. ครูจัดทาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) และหรืองานวิจัย
ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5
ประการของโรงเรียนสุจริต
8. ผู้บริหารจัดทาวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) และหรือ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
5 ประการของโรงเรียนสุจริต

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5 ดาเนินการได้ 8 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ระดับ 4 ดาเนินการได้ 7 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ระดับ 3 ดาเนินการได้ 5-6 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ระดับ 2 ดาเนินการได้ 3-4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ระดับ 1 ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต
นิยาม : โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต
2. ครูจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมี
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
ทั้งในและนอกเวลาเรียน เช่น ค่ายเยาวชน ,
กิจกรรมจิตอาสา , กิจกรรมสภานักเรียน ฯลฯ

วิธีการประเมิน
□ สอบถามผู้บริหาร/ครู/
นักเรียน
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่างๆ

3. ครูปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการใน
การพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตด้วย
ความสมัครใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
ถูกต้องตามความเป็นจริง
6. ครูและนักเรียนกล่าวคาปฏิญญาโรงเรียน
สุจริตในกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างสม่าเสมอ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ดาเนินการได้ 6 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
 บันทึกขออนุญาต
 บันทึกผลการจัด
กิจกรรม
 ชิ้นงาน
 ภาพถ่ายกิจกรรม
 อื่น ๆ ระบุ .....

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การนิเทศภายใน
นิยาม : โรงเรียนจัดทาแผน เครื่องมือและดาเนินการนิเทศภายใน พร้อมทั้งนิเทศจุดเน้นคุณลักษณะที่ต้อง
ปฏิบัติเร่งด่วนของผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสุจริตเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. จัดทาแผนการนิเทศภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่าง ๆของ
โครงการโรงเรียนสุจริต
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการนิเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่าง ๆของ
โครงการโรงเรียนสุจริตที่มีความรู้ความสามารถ
และเป็นที่ยอมรับ

วิธีการประเมิน
□ สอบถามผู้บริหาร/ครู/
นักเรียน
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่างๆ

3. ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการกาหนดปฏิทินและ
เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริต
4. ดาเนินการนิเทศตามปฏิทินที่กาหนดพร้อมทั้ง
นิเทศจุดเน้นคุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติเร่งด่วนของ
ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสุจริตและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (feed back) ตรงตามความเป็นจริง
5. นาผลการนิเทศมาวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนและ
สะท้อนผลการนิเทศตามความเป็นจริงเพื่อ
ร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนให้
มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตที่ดี
ที่สุด ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5 ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ระดับ 4 ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ระดับ 3 ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ระดับ 2 ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ระดับ 1 ดาเนินการได้ 1 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
 แผนการนิเทศภายใน
 เครื่องมือนิเทศภายใน
 บันทึกการนิเทศภายใน
 รายงานผลการนิเทศ
ภายใน
 อื่น ๆ ระบุ .....

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริการด้านวิชาการ
นิยาม : โรงเรียนจัดบริการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการวางแผนการให้บริการด้านวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริตอย่างเป็นระบบ
2. ให้บริการสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริตด้วยความเสมอภาค

วิธีการประเมิน
□ สอบถามผู้บริหาร/ครู/
นักเรียน
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่างๆ

3. บริการให้คาปรึกษาและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้การดาเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วย
ความสมัครใจ
4. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายและต่อเนื่อง
5. สร้างเครือข่ายการบริการด้านวิชาการที่
เกี่ยวข้องการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 1 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
 บันทึกการให้บริการ
สื่อ / นวัตกรรม
 บันทึกการให้บริการ
แหล่งเรียนรู้
 ภาพถ่าย
 แผ่นพับ / เอกสาร
การเผยแพร่
 มุม / ปูายนิเทศที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
โรงเรียนสุจริต
 อื่น ๆ ระบุ .....

มาตรฐานที่ 2
การบริหารงานงบประมาณ
คาอธิบายมาตรฐาน
การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การดาเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ
ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อย่างมีส่วนร่วม ประหยัด คุ้มค่า มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การวางแผนงบประมาณ
นิยาม : โรงเรียนจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรร
และอนุมัติตามระเบียบของทางราชการ
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการจาเป็นในการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียน
2. มีแผนและปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของโรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า
3. มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้
จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนและเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนได้
4. มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมัครใจและ
มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้รับผิดชอบงาน
การเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียน
5. ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย
มีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละ
แผนงาน/โครงการ อย่างเหมาะสม

วิธีการประเมิน
□ สอบถามผู้บริหาร/ครู/
นักเรียน
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่างๆ

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
 แผนปฏิบัติการ
 แผนงาน/โครงการ
 ปฏิทินการใช้จ่าย
งบประมาณ
 บันทึกการประชุม
 คาสั่งโรงเรียน
 อื่น ๆ ระบุ .....

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 1 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ
นิยาม : โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติ
ตามระเบียบของทางราชการ
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องของ
โรงเรียนทราบ

วิธีการประเมิน
□ สอบถามผู้บริหาร/ครู
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่างๆ

2. ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ใช้จ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ด้วย
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3.ใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กาหนด
4. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนเป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 1 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
 บันทึกการประชุม
 คาสั่งโรงเรียน
 เอกสารการจัดซื้อ –
จัดจ้าง
 เอกสารงานการเงิน
 บันทึกการตรวจสอบ
ของ สตน./เครือข่าย
โรงเรียน
 อื่น ๆ ระบุ .....

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
นิยาม : โรงเรียนมีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
โดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช.
สพฐ. น้อย เข้ามามีส่วนร่วม

วิธีการประเมิน
□ สอบถามผู้บริหาร/ครู
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่างๆ

2. มีการจัดทาปฏิทินการกากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
3. คณะกรรมการดาเนินการกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม พร้อมให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (feed back) ตามความเป็นจริง
4. คณะกรรมการบันทึกผลการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียนต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
5. โรงเรียนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 1 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

มาตรฐานที3่

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
 คาสั่งโรงเรียน
 ปฏิทินการติดตามการใช้
งบประมาณ
 ทะเบียนคุมเอกสาร
การเงิน
 เอกสารการจัดซื้อ –
จัดจ้าง
 ทะเบียนคุมครุภัณฑ์
 ทะเบียนราชพัสดุ
 เอกสารงานการเงิน
 รายงานผลการใช้
งบประมาณ
 เอกสารควบคุมภายใน
 อื่น ๆ ระบุ .....

การบริหารงานบุคคล
คาอธิบายมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอานวยความสะดวกให้กับบุคลากร
ในโรงเรียน สร้างขวัญกาลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของบุคลากร ดาเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร

ประกอบด้วยตังบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 การพัฒนาบุคลากร
นิยาม : โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการ
ดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีแผนงาน/โครงการพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียน เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ในการดาเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต
2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนาและแสวงหาความรู้
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต
3. สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากร
ในการพัฒนาและแสวงหาความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
โรงเรียนสุจริตอย่างเหมาะสมและ
คุ้มค่า
4. สรุปและรายงานผลการพัฒนา
บุคลากรของโครงการโรงเรียนสุจริต
อย่างสม่าเสมอ
5. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

วิธีการประเมิน
□ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/ครู
และบุคลากรในโรงเรียน
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่าง ๆ

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
□ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
□ แผนปฏิบัติการประจาปี
□ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
□ บันทึกการประชุม
□ สรุปผลการดาเนินงานแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
□ รายงานผลการพัฒนา
□ ภาพถ่ายกิจกรรม/รางวัล/เกียรติบัตร
 อื่น ๆ ระบุ .....

ประเด็นการพิจารณา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงาน
การพัฒนาบุคลากรของโครงการ
โรงเรียนสุจริตอย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง

วิธีการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 1 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การสร้างขวัญกาลังใจ
นิยาม : โรงเรียนมีการดาเนินการยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา

1 ยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่เป็น
แบบอย่างตามคุณลักษณะ 5
ประการของโรงเรียนสุจริต
2. มอบรางวัล (โล่/เกียรติบัตร/
อื่น ๆ) ให้กับบุคลากรที่เป็น
แบบอย่างตามคุณลักษณะ 5
ประการของโรงเรียนสุจริต

วิธีการประเมิน

□ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/ครู
และบุคลากรในโรงเรียน
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่าง ๆ

3.จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับ
บุคลากรโรงเรียนสุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรนา
ผลงานที่เกิดจากการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริตไปใช้ใน
การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ผลงานความสาเร็จที่เกิดจาก
การดาเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 1 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

 บันทึกการประชุม
 แผนงาน / โครงการ
 แบบประเมินความพึงพอใจ
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
 ภาพถ่าย
 โล่ / เกียรติบัตร
 อื่น ๆ ระบุ .....

มาตรฐานที่ 4
การบริหารงานทั่วไป
คาอธิบายมาตรฐาน
การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การจัดบริการด้านอาคารสถานที่แก่ครู นักเรียนและชุมชน โดย จัด
บรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย พร้อมทั้งดูแล บารุงรักษา อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการเรียนรู้

ประกอบด้วยตังบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน
นิยาม : โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. สารวจและวางแผนการพัฒนา ปรับปรุง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียน
สุจริต

วิธีการประเมิน
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่าง ๆ
□ สังเกตสภาพจริง
□ สอบถามผู้บริหาร/ครู
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม และบุคลากรในโรงเรียน/
นักเรียน/ตัวแทนชุมชน
ในการกาหนดแนวทางและข้อตกลงใน
การใช้อาคารสถานที่และห้องพิเศษต่าง ๆ ของ
โรงเรียน
3. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อ
การเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
4. บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การบารุงดูแล รักษาและใช้อาคารสถานที่
ด้วยความสมัครใจ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด
5.มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้อาคาร
สถานที่และรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง
อย่างสม่าเสมอ

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
 คาสั่ง
 ดูสภาพจริง
 รายงานผลดูแลและพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
 บันทึกรายงานผลการ
ตรวจสอบการใช้สถานที่และ
สภาพแวดล้อม
 รายงานผลการใช้อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน
 รูปภาพ
 อื่น ๆ ระบุ.....

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 1 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความสัมพันธ์กับชุมชน
นิยาม : โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านความสัมพันธ์ชุมชน มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้าน
ความสัมพันธ์ชุมชน มีฐานข้อมูลสารสนเทศของชุมชนที่ถูกต้อง เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานและกากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต รวมทั้งรายงาน
ผลต่อผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. วิเคราะห์สภาพชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการดาเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านความสัมพันธ์
ชุมชนโดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ
ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เข้ามามีส่วนร่วม
3. กาหนดแผนงาน/โครงการ ที่จะให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต
4. โรงเรียนและชุมชนร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของโครงการโรงเรียนสุจริตด้วยความสมัครใจ
5. ประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินโครงการโรงเรียนสุจริต

วิธีการประเมิน
□ สอบถามผู้บริหาร/ครู/
นักเรียน/ตัวแทนชุมชน
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่าง ๆ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 1 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
 คาสั่งโรงเรียน
 ทะเบียนข้อมูลพื้นฐาน
และสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน
 ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศของชุมชน
 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
 อื่น ๆ ระบุ .....

มาตรฐานที่ 5
ผลลัพธ์และภาพแห่งความสาเร็จ
คาอธิบายมาตรฐาน
ผลลัพธ์และภาพแห่งความสาเร็จ หมายถึง ผลที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน ตาม
คุณลักษณะของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการ
ทุจริต” ปลูกจิตสานึกให้กับนักเรียน (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ที่ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนเป็นสังคมที่
สุจริต ไม่คอร์รัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 ผู้บริหาร
นิยาม : บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสุจริตให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และ
มาตรการในการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกัน
การทุจริต”
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิชอบ
4. ดาเนินชีวิตโดยยึดหลักพอเพียงอย่างมี
ความสุขและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณะชน
5. อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการและ
ส่วนรวม

วิธีการประเมิน
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่าง ๆ
□ สังเกตสภาพจริง
□ สอบถามผู้บริหาร/ครู
และบุคลากรในโรงเรียน/
นักเรียน/ตัวแทนชุมชน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 1 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
□ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
□ แผนปฏิบัติการประจาปี
□ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
□ บันทึกการประชุม
□ สรุปผลการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
□ รายงานผลการพัฒนา
□ ภาพถ่ายกิจกรรม/รางวัล/
เกียรติบัตร
 ดูสภาพจริง
 อื่น ๆ ระบุ.....

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 ครู
นิยาม : บุคลากรวิชาชีพที่ทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในด้าน
การปูองกันการทุจริต ในโรงเรียน ชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ ตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” ปลูกจิตสานึก
ในโรงเรียน
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและเต็มความสามารถ
4. ดารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง
5. อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการและ
ส่วนรวม

วิธีการประเมิน
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่าง ๆ
□ สังเกตสภาพจริง
□ สอบถามผู้บริหาร/ครู
และบุคลากรในโรงเรียน/
นักเรียน/ตัวแทนชุมชน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 1 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
□ แผนการจัดการเรียนการ
สอน
□ แผนปฏิบัติการประจาปี
□ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
□ บันทึกการประชุม
□ สรุปผลการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
□ รายงานผลการพัฒนา
นักเรียน
□ ภาพถ่ายกิจกรรม/รางวัล/
เกียรติบัตร
 ดูสภาพจริง
 อื่น ๆ ระบุ.....

ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 นักเรียน
นิยาม : ผู้ที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสุจริตตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการกิจกรรมโรงเรียน
สุจริต ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และบริษัทสร้างการดี เป็นต้น
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการทางานเป็นขั้นตอน
2. ปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อปฏิบัติ และ
ข้อตกลงของโรงเรียน
3. ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา ไม่ถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. มีพฤติกรรมประหยัด อดออมและใช้สิ่งของ
อย่างคุ้มค่า
5. ช่วยเหลืองานผู้อื่นและส่วนรวมด้วยความ
เต็มใจ

วิธีการประเมิน
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่าง ๆ
□ สังเกตสภาพจริง
□ สอบถามผู้บริหาร/ครู
และบุคลากรในโรงเรียน/
นักเรียน/ตัวแทนชุมชน
 ดูสภาพจริง

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 1 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
□ ชิ้นงาน
□ บันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
□ ภาพถ่ายกิจกรรม/รางวัล/
เกียรติบัตร
 อื่น ๆ ระบุ.....

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 โรงเรียน
นิยาม : สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตมีการพัฒนายุทธศาสตร์
กิจกรรม มาตรการ และมาตรฐานโรงเรียนสุจริตให้เป็นสถานศึกษาโปร่งใส
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. สภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม เป็นสัดส่วน
และปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
2. มีข้อตกลง และแนวปฏิบัติร่วมกันในการ
ดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส
ตรวจสอบได้
4. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด
5. เป็นต้นแบบโรงเรียนโครงการโรงเรียนสุจริต

วิธีการประเมิน
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่าง ๆ
□ สังเกตสภาพจริง
□ สอบถามผู้บริหาร/ครู
และบุคลากรในโรงเรียน/
นักเรียน/ตัวแทนชุมชน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 1 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
□ เอกสารที่มอบหมายงาน
□ บันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
□ ภาพถ่ายกิจกรรม/รางวัล/
เกียรติบัตร
 ดูสภาพจริง
 อื่น ๆ ระบุ.....

ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 ชุมชน
นิยาม : เป็นชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสุจริตที่ได้รับข่าวสารการพัฒนาให้เป็นป.ป.ช. สพฐ. ชุมชุนและมี
ส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการปูองกันการทุจริตปลูกจิตสานึกให้กับนักเรียนและทาหน้าที่เป็นเสาหลักใน
การปกปูองและดูแลโรงเรียนสุจริตให้เป็นสถานศึกษาโปร่งใส
ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต
2. ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน
3. ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน
4. ดารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง
5. ร่วมปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและเต็มใจ
กับโรงเรียนและชุมชน

วิธีการประเมิน
□ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/ร่องรอยต่าง ๆ
□ สังเกตสภาพจริง
□ สอบถามผู้บริหาร/ครู
และบุคลากรในโรงเรียน/
นักเรียน/ตัวแทนชุมชน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ดาเนินการได้ 5 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 4 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 3 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 2 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
ดาเนินการได้ 1 ข้อ พร้อมมีเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย

เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย
□ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
□ แผนปฏิบัติการประจาปี
□ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
□ บันทึกการประชุม
□ สรุปผลการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
□ รายงานผลการพัฒนา
□ ภาพถ่ายกิจกรรม/รางวัล/
เกียรติบัตร
 ดูสภาพจริง
 อื่น ๆ ระบุ.....

สรุปคะแนนการประเมินโรงเรียนสุจริต
โรงเรียน..............................................................สพป./สพม.................................................
ที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
5

1

การบริหารงานวิชาการ
1.การจัดการเรียนรู้
2.การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการ
โรงเรียนสุจริต

2

3
4

5

3.การนิเทศภายใน
4.การบริการด้านวิชาการ
การบริหารงบประมาณ
1.การวางแผนงบประมาณ
2.การใช้จ่ายงบประมาณ
3.การติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล
1.การพัฒนาบุคลากร
2.การสร้างขวัญกาลังใจ
การบริหารงานทั่วไป
1.การจัดบรรยากาศภายใน
โรงเรียน
2.ความสัมพันธ์ชุมชน
ผลลัพธ์และภาพความสาเร็จ
1.ผู้บริหาร
2.ครู
3.นักเรียน
4.โรงเรียน
5.ชุมชน
รวม (จาก 5 ด้าน)
เฉลี่ย

ระดับคะแนน
4 3 2

บันทึกเพิ่มเติม

1

เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ย
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง

คณะทางาน
จัดทาเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริตต้นแบบและการประเมินคุณภาพโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
……………………………………………
ที่ปรึกษา
๑. นางรัตนา ศรีเหรัญ
2. นายพิธาน พื้นทอง
3. นายชวลิต โพธิน์ คร
คณะทางาน
1. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์
2. นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏรังสี
3. นายดิลก ราตรี
4. นางรัชนีวรรณ จุลบาท
5. นายเสวก บุญประสพ
6. ว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา
7. นายไกรสร พิมพ์ประชา
8. นายอินสวน สาธุเม
9. นายธนกฤติ พรมบุตร
10. นางวันเพ็ญ ศิริคง
11. นายวิเชียร ศิริคง
12. นายจาลอง น่วมนุ่ม

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 29
ครู ร.ร.ดงยางวิทยาคม สพม. เขต 29
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผอ.ร.ร.ดงซ่อมวิทยาคม สพป.ตาก เขต 1
ผอ.ร.ร.บ้านแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 1
ผอ.ร.ร.บ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ผอ.ร.ร.บ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรมั ย์ เขต 3
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ผอ.ร.ร.วัดประชาสรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ครู ร.ร.วัดปากคลอง (ประปามหาราช)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
13. นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผอ.ร.ร.บ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต ๕
14 นางสาวนปภา ศรีเอียด
ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 1
15. นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
16. นายณัฐพล คุ้มวงศ์
นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
17. นายธนบดีพิพัฒน์ ดานิล
ครู ร.ร.บ้านวังคอไห สพป.ชัยนาท
18. นายศุภกร มรกต
ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2
19. นายโสธร บุญเลิศ
รอง ผอ. สพม. เขต 32
20. นายพีรวัฒน์ เศวตพัชร์
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 32
21. นายทองคูณ หนองพร้าว
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 32
22. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 3
23. นายสิทธิพงศ์ สั่งศร
ผอ.ร.ร.บ้านตะคร้อ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
24. นายนิวัฒน์ โชติสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
25. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา
รองผู้อานวยการ สพม. เขต 34
26. นายอนันต์ แก้วแจ้ง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
27. นายยรรยงค์ ดารงศักดิ์
ครู ร.ร.บ้านพันเสา สพป.พิษณุโลก เขต 1
28. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธารง
ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป สนก.
29. นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
นักวิชาการศึกษา สนก.
30. นางพิชชาภา วรวิทยาการ
เจ้าพนักงานธุรการ สนก
31. นายบุญช่วย...

31. นายบุญช่วย เหมศักดิ์
32. นางสมลิตร์ ไพรเถื่อน
33. นางสาวศรัญญา โชติ
34. นางจิณห์นิภา ดาสนิท
35. นายบดินทร์ วสุ
36. นางสาวจุฑารัตน์ ก๋องคา
37. นางเนตรทราย แสงธูป
38. นางสาวมณธิกา จิตต์สอาด
39. นายสหัสพล ษรบัณฑิต

พนักงานธุรการ สนก.
พนักงานธุรการ สนก.
พนักงานบันทึกข้อมูล สนก.
พนักงานบันทึกข้อมูล สนก.
พนักงานพิมพ์ดีด
พนักงานพิมพ์ดีด
พนักงานธุรการ สนก.
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารทั่วไป สนก.
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารทั่วไป สนก.

คณะทางาน
เกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
และการประเมินคุณภาพสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
……………………………………………
ที่ปรึกษา
๑. นางรัตนา ศรีเหรัญ
2. นายพิธาน พื้นทอง
3. นายชวลิต โพธิน์ คร
คณะทางาน
1. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์
2. นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏรังสี
3. นายดิลก ราตรี
4. นางรัชนีวรรณ จุลบาท
5. นายเสวก บุญประสพ
6. ว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา
7. นายไกรสร พิมพ์ประชา
8. นายอินสวน สาธุเม
9. นายธนกฤติ พรมบุตร
10. นางวันเพ็ญ ศิริคง
11. นายวิเชียร ศิริคง
12. นายจาลอง น่วมนุ่ม

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 29
ครู ร.ร.ดงยางวิทยาคม สพม. เขต 29
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผอ.ร.ร.ดงซ่อมวิทยาคม สพป.ตาก เขต 1
ผอ.ร.ร.บ้านแก้ว สพป.จันทบุรี เขต 1
ผอ.ร.ร.บ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ผอ.ร.ร.บ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรมั ย์ เขต 3
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ผอ.ร.ร.วัดประชาสรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ครู ร.ร.วัดปากคลอง (ประปามหาราช)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
13. นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผอ.ร.ร.บ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต ๕
14 นางสาวนปภา ศรีเอียด
ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 1
15. นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
16. นายณัฐพล คุ้มวงศ์
นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
17. นายธนบดีพิพัฒน์ ดานิล
ครู ร.ร.บ้านวังคอไห สพป.ชัยนาท
18. นายศุภกร มรกต
ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2
19. นายโสธร บุญเลิศ
รอง ผอ. สพม. เขต 32
20. นายพีรวัฒน์ เศวตพัชร์
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 32
21. นายทองคูณ หนองพร้าว
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 32
22. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 3
23. นายสิทธิพงศ์ สั่งศร
ผอ.ร.ร.บ้านตะคร้อ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
24. นายนิวัฒน์ โชติสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
25. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา
รองผู้อานวยการ สพม. เขต 34
26. นายอนันต์ แก้วแจ้ง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
27. นายยรรยงค์ ดารงศักดิ์
ครู ร.ร.บ้านพันเสา สพป.พิษณุโลก เขต 1
28. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธารง
ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป สนก.
29. นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
นักวิชาการศึกษา สนก.
/30. นางพิชชาภา...

30. นางพิชชาภา วรวิทยาการ
เจ้าพนักงานธุรการ สนก
31. นายบุญช่วย เหมศักดิ์
พนักงานธุรการ สนก.
32. นางสมลิตร์ ไพรเถื่อน
พนักงานธุรการ สนก.
33. นางสาวศรัญญา โชติ
พนักงานบันทึกข้อมูล สนก.
34. นางจิณห์นิภา ดาสนิท
พนักงานบันทึกข้อมูล สนก.
35. นายบดินทร์ วสุ
พนักงานพิมพ์ดีด
36. นางสาวจุฑารัตน์ ก๋องคา
พนักงานพิมพ์ดีด
37. นางเนตรทราย แสงธูป
พนักงานธุรการ สนก.
38. นางสาวมณธิกา จิตต์สอาด
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก.
39. นายสหัสพล ษรบัณฑิต
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก.

คณะทางานบรรณาธิการกิจ
การจัดทาเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
และการประเมินคุณภาพสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
……………………………………………
ที่ปรึกษา
๑. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
2. นายพิธาน พื้นทอง
คณะทางาน
1. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์
2. นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
3. นายดิลก ราตรี
4. นายไกรสร พิมพ์ประชา
5. นายอินสวน สาธุเม
6. นายธนกฤติ พรมบุตร
7. นางวันเพ็ญ ศิริคง
8. นายวิเชียร ศิริคง
9. นายจาลอง น่วมนุม่

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ผอ.ร.ร.บ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรมั ย์ เขต 3
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
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ครู ร.ร.วัดปากคลอง (ประชามหาราช)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
10. นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผอ.ร.ร.บ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต ๕
11. นายนิพนธ์ ยศดา
ผอ.ร.ร.ดงบังพิสัยนวกานุสรณ์ สพม.เขต 26
12. นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ
ผอ.ร.ร.บ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคราม เขต 2
13. นายสมบูรณ์ ขุนไพชิต
ผอ.ร.ร.สานักสงฆ์ศรีวิชัย สพป.สงขลา เขต 1
14. นายณัฐพล คุ้มวงศ์
นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3
15. นายธนบดีพิพัฒน์ ดานิล
ครู ร.ร.บ้านวังคอไห สพป.ชัยนาท
16. นายศุภกร มรกต
ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2
17. นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 32
18. นายทองคูณ หนองพร้าว
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 32
19. นายสิทธิพงศ์ สั่งศร
ผอ.ร.ร.บ้านตะคร้อ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
20. นายนิวตั น์ โชติสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
21. นายอนันต์ แก้วแจ้ง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
22. นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
23. นายยรรยงค์ ดารงศ์ศักดิ์
ครู ร.ร.บ้านพันเสา สพป.พิษณุโลก เขต 1
24. นายศิวกร รัตติโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ กพร.
25. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สทุ ธิ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ กพร.
26. นายคู่บุญ สกุนตนาค
นักวิชาการศึกษา สนก.
27. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธารง ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป สนก.
28. นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
นักวิชาการศึกษา สนก.
29. นางพิชชาภา วรวิทยาการ
เจ้าพนักงานธุรการ สนก.
30. นายบุญช่วย เสมศักดิ์
พนักงานธุรการ สนก.
31. นางสาวศรัญา โชติ
พนักงานบันทึกข้อมูล สนก.
32. นางวัชรินทร์ ทองวิลัย
พนักงานพิมพ์ดีด สนก.
33. นางเนตรทราย แสงธูป
พนักงานธุรการ สนก.
34. นางสาวมณธิกา จิตต์สอาด
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก.
35. นายสหัสพล ษรบัณฑิต
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก.
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