
 

 

การด าเนนิการตามมาตรนาการส่งเสรมิคณุธรรมและความโปรง่
ในสถานศกึษา 

ปงีบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

โรงเรยีนคา่ยบางระจันวิทยาคม 

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา สิงบรุ ีอ่างทอง 

กระทรวงศกึษาธิการ 

 

 

 



การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

สืบเนื่องจากโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและในการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการและการปรับปรุงระบบกระบวนการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพและการบริการ
ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 ในการนี้โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ได้มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง
จดแข็งท่ีจุดต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

๑. จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙0) จ านวน 2 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.39 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.24 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.83 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.18 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ การไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.10 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.07 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.91 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.70 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 

๒. จุดที่ต้องพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา จึงต้องมีการพัฒนาตัวชี้วัดที่ 
การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตเนื่องจากได้คะแนนร้อยละ 0.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรมี
การพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้นและหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น คือการเปิดเผย
ข้อมูลและการป้องกันการทุจริต 

จากการวิเคราะห์และประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาทางโรงเรียน
ค่ายบางระจันวิทยาคม  ได้มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 



มาตรการ ขั้นตอนวิธี/การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวมให้แก่
นักเรียนและบุคลากรของ

โรงเรียน 

-จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
ให้แก่นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนโดยบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม 
-จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม 
-เผยแพร่ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วยตนและส่วนรวมผ่าน
ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน 
-ครูประจ าช้ันสอดแทรกความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวมในช่ัวโมงโฮมรมู 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
-คณะครูทุกท่าน 

-รางานงานความก้าวหน้า
และสรุปผล 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของโรงเรยีน
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน 

-จัดการประชุมผู้ปกครอง 
-ผู้ทรงคุณวุฒิผูม้ีความรู้ความสามารถ
มาให้ความรูค้วามเข้าใจในการด าเนิน
กิจกรรมในโรงเรยีน 
-มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบ
บัญชีภายหลังจากการปดิบัญชี
ประจ าปีงบประมาณตามที่
คณะกรรมการโรงเรียนเห็นชอบและ
ตรวจสอบ 
-มีคณะกรรมการมาตรวจสอบรับพัสดุ
ก าหนดคุณลักษณะ 
 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
-คณะครูทุกท่าน 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ ขั้นตอนวิธี/การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
บุคลากรของโรงเรียนประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-จัดบรรยากาศให้ความรูเ้กี่ยวหลกั
ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของ
โรงเรียน 
-เผยแพร่ประชาสมัพันธ์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงผ่าเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 
-ประชุมบุคลากรของโรงเรียนเพื่อให้
ได้ข้อสรุปร่วมกันท่ีจะประพฤติปฏบิัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยบรรจุเป็นวาระการประชุมของ
โรงเรียน 

-คณะครูทุกท่าน รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภาย 

มีแนวปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตร่วมกัน 

-ประชุมบุคลากรของโรงเรียนเพื่อได้
ข้อสรุปแนวปฏิบตัิการต่อต้านการ
ทุจริตโดยบรรจุเป็นวาระการประชุม
ของโรงเรียน 

-คณะครูทุกท่าน รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

การส่งเสริมคุณลักษณะ ๕ 
ประการใหเ้กิดกับนักเรียน 

กิจกรรมทีส่ถานศึกษาด าเนินการ
ส่งเสริมคณุลักษณะ ๕ ประการดังนี้  

(๑) ประชุมให้ความรู้และความ
เข้าใจแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน 

(๒) แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

(๓) การด าเนินการกิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม
ที่โรงเรียนด าเนินการจัด
กิจกรรมขึ้นตามหลักของ
โครงการโรงเรยีนสุจริตและ
กิจกรรมอื่นๆ 

(๔) การนิเทศ ก ากับตดิตามการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ
ต่างๆที่ส่งเสริมคุณลักษณะ 
๕ ประการ  

(๕) รายงานผลการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
-คณะครูทุกท่าน 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล 

 

 

 



๓. การด าเนินงานของ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ในการด าเนินงานการป้องกันการทุจริต โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ก าหนดกลยุทธ์ในการ
ป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านง ทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกัน การทุจริตเชิงรุก  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและ กระบวนการ การปราบปราม การทุจริต  

ในการด าเนินงานการป้องกันการทุจริต นั้นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาดังนี้ 

มาตรการที่๑ สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์และผลประโยชน์ให้แก่นักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียน 

มาตรการที่ ๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ของโรงเรียน 

มาตรการที่ ๓ บุคลากรของโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการที่ ๔ บุคลากรมีแนวปฏิบัติต่อการต้านทุจริตร่วมกัน 

มาตรการที่ ๕ ส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการ  

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทาง โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ในการด าเนินงานการป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม มีการจัดกิจกรรมตามก าหนดตามโครงการและจัดกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ส่งเสริมโครงการ การน าหลักสูตรการป้องกันการต้านทุจริต ส่งเสริมคุณลักษณะ ๕ ประการและการต่อต้าน
ทุจริตทุกรูปแบบให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและการบริหารงานในสถานศึกษาเช่น งานบริหารบุคล งานบริหาร
สินทรัพย์ งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป จากการด าเนินโครงการการป้องกันการทุจริตมีผลการด าเนินงานดั้งนี้ 

ผลการด าเนินงานจากการประเมินความโปร่งใสการบริหารการจัดการในสถานศึกษาผลจากการตอบ
แบบประเมินออนไลน์ มีผลการประเมินสูงกว่าร้อยละ ………….. 

ผลการประเมินคุณลักษณะ ๕ ประการตามที่ก าหนดในโครงการการป้องกันการทุจริต ผ่านการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมในโครงการ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ของสถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 



(๑) คุณลักษณะด้านกระบวนการคิด ผ่านกิจกรรมหลักคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานคุณธรรมทุกระดับชั้นและจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดที่หลากหลาย ท าให้ผลการ
ประเมินทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ทั้งหมด 

(๒) คุณลักษณะด้านการมีวินัยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีกิจกรรมโครงการหลักโดดเด่นของ
โรงเรียน คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. มีผลการประเมินในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด 

(๓) คุณลักษณะด้านอยู่อย่างซื่อสัตย์ โรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์โดยมีกิจกรรมหลักที่ส่งเสริมโดดเด่นของโรงเรียนคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรต้านทุจริตส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ท าให้ผลการประเมินความซื่อสัตย์  

(๔) คุณลักษณะด้านอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น 
โครงการโรงเรียน สพฐ. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้
นักเรียนท าให้ผลการประเมินคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน มีผลการประเมินดีขึ้นไป
ร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด  

(๕) คุณลักษณะด้านการมีจิตสาอาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะมีจิตสาธารณะโดยมีกิจกรรม โครงการหลักที่ โดดเด่นของโรงเรียน คือ โครงการ
สาธารณะประโยชน์โดยมีกิจกรรมในโครงการ มีผลการประเมินดีขึ้นไปร้อยละ 75 ของนักเรียน
ทั้งหมดสรุป 

 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ก ากับการท างานเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส  ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น  รวมทั้ง ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
การสร้างภูมคิุ้มกันให้แก่บุคลากร  โดยมีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตาม                  
หลักธรรมาภิบาล   และการสร้างจิตส านึก  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต รว่มมือกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
ปัญหา / อุปสรรค  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

          - 

ข้อเสนอแนะ /แนวทางแก้ไข 

 -



 

 

 

 

 


