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โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
สังคมไทยปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบท าให้ประชาชนให้ความสนใจการท างาน
ของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๔๙ โดยใช้ชื่อว่า  “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทาง  และ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๕ ไปใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่การ
ปฏิบัติด้วยก าหนดเพ่ิมเติมไว้ในแผนปฏิบัติการราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ๒๕๖๐ -๒๕๖๔  นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพท าจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปประธรรมและเป็นเครื่องมือชี้น าการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดย 

มีวัตถุประสงค์หลัก ๖ ประการคือ 

๑.  สังคมมีพฤติกรรม ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
  ๒.  เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  ๓.  การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทัน ด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกัน การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  ๔.  การปราบปรามการทุจริตและ การบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและได้รับ ความร่วมมือ
จากประชาชน 

๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ ไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น  
 

 



เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี ๓ เครื่องมือได้แก่ 

๑. วัดการรับรู้ของมีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยของตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการ ปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้
การใช้อ านาจ ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีวัตถุประสงค ์เพ่ือประเมินวัดระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อหน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพ การด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด
ระบบการปรับปรุงการท างาน  

๓. แบบการส ารวจการเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ มีวัตถปุระสงค์เพ่ือประเมินการเปิดเผยข้อมูลแบบ
สาธารณะของหน่วยงานเพ่ือประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการ
ป้องกันการทุจริต 

เกณฑ์ระดับการประเมินมี ๗ ระดับดังนี้  
 ผลคะแนน ๙๕ – ๑๐๐ คะแนนระดับ AA 
 ผลคะแนน ๘๕ – ๙๔   คะแนนระดับ A 
 ผลคะแนน ๗๕ – ๘๔    คะแนนระดับ B 
 ผลคะแนน ๖๕ – ๗๔    คะแนนระดับ C 
 ผลคะแนน ๕๕ – ๖๔    คะแนนระดับ  D 
 ผลคะแนน ๐ –    ๔๙    คะแนนระดับ F 

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนค่าย
บางระจันวิทยาคม สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้  

๑.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา โรงเรียนค่ายบางระจัน
วิทยาคม ปรากฏว่า สถานศึกษามีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ  E ร ะดั บ
คะแนน 50.99 ซึ่งตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0.00 ส่วนตัวชี้วัดตัวอ่ืนๆคือ
ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0.00 
 
 
 
 

 
 



๒. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนา 

จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90 ) จ านวน 2 ตัวช้ีวัด คือ  

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.39 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคคลในสถานศึกษาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักความโปร่งใส และมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น มุ่งผลส าเร็จของงานให้มากส าคัญมากกว่าธุระส่วนตัวและความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ หากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานตนเองต้องพร้อมรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที ่๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ86.24 เป็นคะแนนจากกการประเมินการ
รับรู้ของบุคคลภายนอกสถานศึกษาต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่การท าแผนการใช้เงินงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งในจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวก
พ้อง การเบิกจ่ายเงิน  บุคลาการในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทางตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัด
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบในการใช้งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

ตัววัดที่ ๓ การใช้อ านาจโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.83   เป็นคะแนนจากกการประเมินการรับรู้ของ
บุคคลภายนอกสถานศึกษาต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องของ
ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมตามการประเมินผลการต าแหน่งหน้าที่
การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามระดับคุณภาพของผลงานการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมการศึกษา
ดูงาน อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลต้องไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจปราศจากการซื้อ
ขายต าแหน่งเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 

 

 



ล าดับ ตัวชี้วัด คะแนนที่
ได้ 

เครื่องมือ คะแนน
เครื่องมือ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

๑ การปฏิบัติหน้าท่ี 93.39   

 

๙๘.๔๓ 

 

 

๓๐ 

 

 

 

 

๒ การใช้งบประมาณ 86.24  

๓ การใช้อ านาจ 92.83 EIT 

๔ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 83.18  

๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 88.10     

๖ คุณภาพการด าเนินงาน 83.07  

๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.91 EIT                 82.94       ๓๐             

๘ การปรบัปรุงการท างาน 79.70  

๙ การเปิกเผยข้อมลู 0.00  

 

 

OIT                                                    

 

 

 

     0.00                      ๔๐                  

 

 ๙.๑ ข้อมลูพื้นฐาน 0.00 

 ๙.๒ การบริหารงาน 0.00 

 ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 0.00 

 ๙.๔ การบริหารและพัฒนา  ทรัพยากรบุคล 0.00 

 ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 0.00 

๑๐ การป้องกันการทจุริต 0.00 

 ๑๐.๑ การด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต 0.00 

 ๑๐.๒ มาตรการภายในเพ่ือการป้องกันการทุจริต ๐๐.๐๐ 

                                                  คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 50.99 

                                                                                                      ระดับผลการปะเมิน (Rating Score)  E 

 

 



ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  83.18  เป็นคะแนนจากก
การประเมินการรับรู้ของบุคคลภายนอกสถานศึกษาต่อการด าเนินการต่าง  ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีการเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช่ส่วนตัวหรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องขั้นตอน
การขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนและสะดวกให้กับ
เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกมีการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ต้องมีการของอนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
อย่างถูกต้อง มีการจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ได้รับทราบน าไปปฏิบัติ  

ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไข้ปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.10 เป็นคะแนนจากกการ
ประเมินการรับรู้ของบุคคลภายนอกสถานศึกษาต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม การน าผลตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกของหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานการร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเมื่อพบเห็น
แนวโน้มการทุจริตในหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงานโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.07   เป็นคะแนนจากกการประเมิน
การรับรู้ของบุคคลภายนอกสถานศึกษาต่อการด าเนินการต่าง ๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
สถานศึกษาโดยยึดหลักมาตรฐานขั้นตอนที่ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัดและจะต้องเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติร่วมถึงต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูลมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.91 เป็นคะแนนจากกการประเมิน
การรับรู้ของบุคคลภายนอกสถานศึกษาต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ของมูลในสถานศึกษาเรื่องต่าง ๆต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่
ซับซ้อนโดยข้อมูลที่จะเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีช่องทางในการรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนมีการแจงตอบการให้บริการมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างานโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.70 เป็นคะแนนจากกการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้ดีขึ้นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานการ
ให้บริการให้ดีขึ้น ปรับปรุงการด าเนินงานการให้บริการมีความโปร่งใสมากขึ้น 

 



ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 เป็นคะแนนจาการเผยแพร่ของมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆของหน่วยงานให้สาธารณชนให้รับทราบเพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน ๕ ประเด็นคือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ข้อมูลพ้ืนฐานข่าว
ประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหาร ได้แก่ แผนการด าเนินงานการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณประจ าปีการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการ
ด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕) ส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่ง
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งในในการบริหารงานและการด าเนินของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 เนื่องจากผู้ด าเนินการขาความรู้
ความเข้าใจ ในการเผยแพร่ เป็นคะแนนจาการเผยแพร่ของมูลที่ เพ่ือเปิดเผยการด าเนินงานต่าง  ๆของ
หน่วยงานให้สาธารณชนให้ทราบ ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินงานการป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซ่งเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างตนแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่
จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้น้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

  ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้นและหน่วยงานควรให้ความส าคัญ
มากข้ึน คือ การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันทุจริต การแสดงข้อมูลในการด าเนินงานต่าง ๆอย่างละเอียดและ
เข้าถึงง่ายสามารถเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชนได้เข้าถึงและรับทราบอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓. มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 จากการวิเคราะห์และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาทาง โรงเรียน
ค่ายบางระจันวิทยาคม ได้มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ ขั้นตอนวิธี/การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวมให้แก่
นักเรียนและบุคลากรของ

โรงเรียน 

-จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
ให้แก่นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนโดยบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม 

-จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม 

-ครูประจ าช้ันสอดแทรกความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวมในช่ัวโมงโฮมรมู 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

-คณะครูทุกท่าน 

-รางานงานความก้าวหน้า
และสรุปผลภายในวันท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของโรงเรยีน
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมใน

การด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน 

-จัดการประชุมผู้ปกครอง 

-ผู้ทรงคุณวุฒิผูม้ีความรู้ความสามารถ
มาให้ความรูค้วามเข้าใจในการด าเนิน
กิจกรรมในโรงเรยีน 

-มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบ
บัญชีภายหลังจากการปดิบัญชี
ประจ าปีงบประมาณตามที่
คณะกรรมการโรงเรียนเห็นชอบและ
ตรวจสอบ 

-มีคณะกรรมการมาตรวจสอบรับพัสดุ
ก าหนดคุณลักษณะ 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-คณะครูทุกท่าน 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ และวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 



มาตรการ ขั้นตอนวิธี/การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

บุคลากรของโรงเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

-จัดบรรยากาศให้ความรูเ้กี่ยวหลดั
เศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของ
โรงเรียน 

-เผยแพร่ประชาสมัพันธ์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงผ่าเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 

-ประชุมบุคลากรของโรงเรียนเพื่อให้
ได้ข้อสรุปร่วมกันท่ีจะประพฤติปฏบิัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยบรรจุเป็นวาระการประชุมของ
โรงเรียน 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน-  
คณะครูทุกท่าน 

 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒5๖5 และวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

มีแนวปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตร่วมกัน 

-ประชุมบุคลากรของโรงเรียนเพื่อได้
ข้อสรุปแนวปฏิบตัิการต่อต้านการ
ทุจริตโดยบรรจุเป็นวาระการประชุม
ของโรงเรียน 

คณะครูทุกท่าน รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒5๖5 และวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

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
กิจกรรมอื่น ๆ 

(๔) การนิเทศ ก ากับตดิตามการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง 
ๆที่ส่งเสริมคณุลักษณ์ ๕ 
ประการ  

(๕) รายงานผลการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

-กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒5๖5 และวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 



 

 


