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คำนำ 

จากการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับ 
คุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ใน 
การพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ  
หน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อน 
ถึงความตั ้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ( Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 จุดที่ต้องพัฒนา มาตรการเพื่อขับเคลื่อน กลยุทธ์ในการป้องกัน 
การทุจริต มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน
ผลการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม  และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุก  
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสำคัญ คือได้มีบทบาทใน 
การผลักดันกลไกรในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ชิงบวกให้กับ  
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันตับและ ผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
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1. หลักการและเหตุผล  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา  

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนกัให้  
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบัน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ 
สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ 
ประชุมคณะกรรมการ ปปช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 มีมติให้ขยายกรอบเวลาให้ใช้ 
ต่อไปจนถึง 30 กันยายน 2565) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน       
การ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น "มาตรการข้องกันการทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
จะต้อง ดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่ข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง 
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

 
2. ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน แต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนา ไว้ดังต่อไปนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยภาพ รวมได้คะแนน เท่ากับ 87.85 คะแนน ซึ ่งถือว่ามีคุณธรรมและ            
ความโปร่งใส่ในการเนินงานของหน่วยงาน ระดับ A เมื่อ พิจารณาตามแบบวัดการรับรู ้ทั ้ง 3 ส่วนพบว่า                   
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
ได้คะแนนเท่ากับ 28.93 แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT ) ได้คะแนนเท่ากับ 27.76 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได ้คะแนนเท่ากับ 31.15  

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ากับ 28.93 จาก 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 96.43 เป็นอันดับ                
ที่ 1  แยกเป็นส่วนของตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ (1) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.96 การใช้
งบประมาณ (2) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.00  การใช้อำนาจ (3) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.33 การใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ (4) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.67 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (5) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 97.28 ซึ่งถือว่าซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแสดงถึงความเชื่อมั่นในองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน รองลงมาเป็นอันดับ 2 คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT ) ได้คะแนนเท่ากับ 27.76 จาก 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 
92.53 ซึ่งเป็นส่วนของตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้แก่ คุณภาพการดำเนินงาน (6) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.53  
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (7) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.76 การปรับปรุงระบบการทำงาน (8) ได้คะแนน



เท่ากับร้อยละ 93.33 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแสดงถึงความเชื่อมั่นในองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ส่วนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ได้คะแนนเท่ากับ 31.15 ใน 40 คะแนน คิดเป็น คะแนนร้อยละ 75.76 น้อยสุด ในส่วนนี้เป็นส่วนของ
ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล (9) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.76 การป้องกันการทุจริต (10) ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.00 พบว่า ยังมีข้อผิดพลาด เช่น ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ซึ่งจะได้
ปรับปรุงพัฒนามากที่สุดในครั้งต่อไป  

ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนนเฉลี่ย 
28.93 จาก 30.00 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 96.43 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้ม              การ
ดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่              
มีความเชื่อมั ่นและแสดงความไว้วางใจต่อกรบริหารงานของผู ้บริหารที่มุ ่งสู ่การป้อง กันและปราบปราม                
การทุจริตอย่างมปีระสิทธิผลและยังคงต้องร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกายนอก (External) ได้คะแนนเฉลี่ย 
27.76 จาก 30.00 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 92.53 บ่งชี ้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมี               
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู ้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจ
คำนวณเป็นเงินได้ ซึ่งต้องพัฒนาให้มีคุณภาพการดำเนินงาน การสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน ของ
โรงเรียนอย่าง ต่อเนื่อง  

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 8 ตัวชี้วัด คือ  
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.96  
(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.00  
(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.33  
(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.67  
(5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.28  
(6) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงานโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.53  
(7) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.76  
(8) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.33  
(9) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.76  
(10) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.00  
 

จุดที่ต้องพัฒนาเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ 2565  
ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 31.15 

จาก 40.00 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 75.76 บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงมีการวาง
ระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ต้องแสดงถึง            
ความพยายามของ หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้และ 



การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ  

(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยง เพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  

ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื ่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ ้นและ
หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้น คือการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต อาทิเช่น การแสดงเจตจำนง
สุจริตของผู ้บริหาร การประเมินความเสี ่ยงเพื ่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  

 
4. มาตรการเพื ่อข ับเคลื ่อนการส่งเสร ิมค ุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2565  
จากผลการวิเคราะห์และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด ำเนินงานของ

สถานศึกษาทาง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายใน หน่วยงานให้ดีขึ้น ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1. การเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ส่วนตนและส่วนรวม 
ให้แก่นักเรียนและ 
บุคลากรของโรงเรียน 

1. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถ 
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
    - การประชุมประจำเดือน "การกระทำ
ที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน" 
   - การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อนให้กับครูและบุคลากร  

 

กลุ่มบริหารบุคคล 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

รายงาน 
ความก้าวหน้า และ
สรุปผล ภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2564 
และวันที่ 30 
กันยายน 2564 

 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของโรงเรียน/ 
บุคคลภายนอกเข้ามา         
มีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจการ ในโรงเรียน 

1. การเตรียมความพร้อมประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส                
การดำเนินงานของโรงเรียน (ITA)  
   - การประชุมเตรียมความพร้อม 
การตอบ แบบสำรวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ประจำปี 2565  
   - การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตาม
แนว ทางการประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสฯ ในการประชุม
ผู้ปกครอง นักเรียน 

 
2. การจัดทำ web site และ 
ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วนร่วมของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- กลุ่มบริหารวิชาการ  
- กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน  
- กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ  
- กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 

- กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

รายงาน 
ความก้าวหน้า         
และสรุปผล ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2565 และวันที่ 
30 กันยายน 
2565 

3. บุคลากรของ โรงเรียน
ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
หลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง
มาตรการ ขั้นตอน/
วิธีการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ การกำกับ 
ติดตาม 

1. ส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพ่ือ 
สาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 
   - กิจกรรมสาธารณะจิตอาสา 
   - กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ 

- กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล  
- กลุ่มบริหารวิชาการ  
- กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

รายงาน 
ความก้าวหน้า และ
สรุปผล ภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
และวันที่ 30 
กันยายน 2565 

4. มีแนวปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต 
ร่วมกัน 

1. การประกาศเจตนารมณ์/ กำหนด
นโยบาย  
    - การประกาศเจตจำนงการ 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
    - การประกาศนโยบายคุณธรรม
และ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ 
โรงเรียนประจำปี 2565  
3. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยม การต่อต้านและไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
 

- ทุกกลุ่มงาน  
- กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ  
- กลุ่มบริหารกิจการ 
นักเรียน 

รายงาน 
ความก้าวหน้า  
และสรุปผลภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2565 และวันที่ 
30 กันยายน 
2565 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
    - เปิดหลักสูตรต้านทุจริตให้
นักเรียนได้ เรียน  
    - อบรม เรื่องสถาบัน 
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  
    - จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเครือข่าย 
และการมีส่วนร่วมใน การต่อต้าน 
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ.น้อย  
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน  
- สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน           
การต่อต้าน การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ. น้อย, 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

5. การ
ส่งเสริมคุณ ลักษณะ 5 
ประการ ให้เกิดกับ
นักเรียน 

1. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ แนว
สร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึก 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้าน             
การ ทุจริต  
    - สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต ประจำปี 2565 โดยให้
ความรู้ เรื่องเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมในการ ต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช. 
สพฐ. น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ
สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมใน
การต่อต้าน การ ทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. 
น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

- กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
- กลุ่มบริหาร กิจการ
นักเรียน  
- กลุ่มบริหาร วิชาการ 
- กลุ่มสาระสังคม 
ศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

รายงาน 
ความก้าวหน้า และ
สรุปผล ภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
และวันที่ 30 
กันยายน 2565 

 

5. การดำเนินงานปีงบประมาณ 2565  
ในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โรงเรียนสุจริต) นั้นโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้กำหนดกลยุทธ์ในการป้องกันการทุจริตดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ 1 การประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและกำหนดนโยบาย

คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ให้

ดำรงตน อย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ  
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 

ผลประโยชน์ส่วนรวมในการดำเนินงาน  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต  



ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ             

ความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   
กลยุทธ์ที่2 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

และ ประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ  
กลยุทธ์ที่3 สร้างการรับรู้เกี ่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงาน ในด้านการส่งเสริม

จริยธรรมและ ต่อต้านการทุจริต  
กลยุทธ์ที่4 พัฒนารูปแบบวิธีการ เนื้อหา สาระและช่องทางให้เหมาะสม สอดคล้องกับ ความ

ต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 
 
การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โรงเรียนสุจริต) นั้นโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส          
ในสถานศึกษาดังนี้  

มาตรการที่ 1 สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้แก่
นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน  

มาตรการที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน/บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจการของโรงเรียน  

มาตรการที่ 3 บุคลากรของโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

มาตรการที่ 4 บุคลากรมีแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริตร่วมกัน  
มาตรการที่ 5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ 
 
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2565 ได้

นำมาตรการทั้ง 5 มาตรการ มาดำเนินงานดังนี้ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  
1. การประกาศเจตนารมณ์/ กำหนดนโยบาย  
    - การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วย                   
ความซื่อสัตย์สุจริต  
    - การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส        
ในการ ดำเนินงาน  
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- กลุ่มบริหารงบประมาณ  
- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
- กลุ่มบริหารทั่วป  
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ขั้นดำเนินการ  
1. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต  
   - เปิดหลักสูตรต้านทุจริตให้นักเรียนได้เรียน  
   - อบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 
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- กลุ่มบริหารวิชาการ  
- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
- กลุ่มบริหารทั่วไป  

 
 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   - จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเครือข่ายและการมีส่วน
รว่มในการต่อต้าน การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย,  
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน  
   - สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน                
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน  
2. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
    - การประชุประจำเดือนเกี่ยวการกระทำที่ถือเป็นเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน"  
    - การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ครูและ บุคลากร 
3. ส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพ่ือสาธารณะแบ่งปัน  
ลดความเห็นแก่ตัวโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ  
    - กิจกรรมสาธารณะจิตอาสา  
    - กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ  
4. การเตรียมความพร้อมประเมินคุณธรรมและ               
ความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงเรียน (ITA)  
    - การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบสำรวจ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ประจำปี 2565  
    - การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ  
5. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม            
การ ทุจริตของโรงเรียนประจำปี 2565  
6. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึง          
ไดง้่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่ง ในการต่อต้านการทุจริต  
    - สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 
2565 โดยให้ความรู้เรื่องเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน
การ ต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน และสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน 
การต่อต้าน การ ทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย,  
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน  
7. การจัดทำ web site และประชาสัมพันธ์  โดยมีส่วน
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม 
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- กลุ่มบริหารงานบุคคล  
- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
- กลุ่มบริหารทั่วไป  

 
 
 

- กลุ่มบริหารวิชาการ  
- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
- กลุ่มบริหารทั่วป  

 
 

- กลุ่มบริหารงบประมาณ  
- กลุ่มบริหารทั่วป  
- กลุ่มบริหารงานบุคคล  

 
 
 

- กลุ่มบริหารงบประมาณ  
 
 

- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มบริหารงบประมาณ 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นประเมินผล  
   - กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงาน  
   - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
   - รายงานผลการดำเนินงาน 

ส.ค. 65 - กลุ่มบริหารงบประมาณ  
 

ขั้นปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา  
   - รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น 
แนวทางในการดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.65 คุณครูทุกคนในกลุ่ม 

 

6. ผลการดำเนินงาน  
         ในปีงบประมาณ 2565 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้ดำเนินงาน
โครงงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต ) มีการจัดกิจกรรม
ตามที่กำหนดตามโครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดส่งเสริมโครงการ การนำหลักสูตรการป้องกันการต้าน
ทุจริต ศึกษาส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการและการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 
และการบริหารงานในสถานศึกษา เช่น งานบริหารบุคคล งานบริหารสินทรัพย์ งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป 
จากการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
มีผลการดำเนินงานดังนี้  

ผลการดำเนินงานจากการประเมินความโปร่งใส ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาผลจากการตอบ 
แบบประเมินออนไลน์ มผีลการประเมินสูงกว่าร้อยละ .......... (ปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการดำเนินการ)  

ผลการประเมินคุณลักษณะ 5 ประการตามที่กำหนดในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ผ่านการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน การจัดกิจกรรมในโครงการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมของสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด 
คุณลักษณะ 5 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และ 
ให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีผลการดำเนินงานดังนี้  

  1) คุณลักษณะด้านการทักษะกระบวนการคิด ผ่านกิจกรรมหลักคือการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนด้วยโครงงานคุณธรรม ผ่านวิชาสังคมศึกษา ทุกระดับชั ้น และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดที่ หลากหลายทำให้ผลการประเมินทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์              
บ้านโฮ่งมีผลการประเมินในระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ 91.58 ของนักเรียนทั้งหมด  
 2) คุณลักษณะด้านการมีวินัยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีกิจกรรมโครงการหลักที่โดดเด่น
ของ โรงเรียนคือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ส่งเสริมให้นักเรียน มีระเบียบวินัย               
ทำให้ผลการประเมินการมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  มีผลการประเมินในระดับ ดีขึ ้นไป               
ร้อยละ 93.94 ของนักเรียนทั้งหมด  
 
 



 3) คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ โรงเรียนมีการกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้นักเรียน               
มีความซื่อสัตย์โดยมีกิจกรรมโครงการหลักที่โดดเด่นของโรงเรียน คือ โครงการประหยัดพลังงาน การจัด
กิจกรรมการ เรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน มีความซื่อสัตย์ ทำให้ผลการประเมิน
ความซื่อสัตย์ ของนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มีผลการประเมินในระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ 97.41 ของ
นักเรียน ทั้งหมด  
 4) คุณลักษณะด้านการอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนมีการกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมี คุณลักษณะ อยู่อย่างพอเพียงโดยมีกิจกรรม/โครงการหลักที่โดดเด่นของโรงเรียน คือ โครงการ
เศรษฐกิจ พอเพียงส่งเสริมให้นักเรียน ทำให้ผลการประเมินคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรยีน
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง มีผลการประเมินในระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ 96.68 ของนักเรียนทั้งหมด  
 5) คุณลักษณะด้านการมีจิตสาธารณะ โรงเรียนมีการกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้นักเรียน
มี คุณลักษณะการมีจิตสาธารณะโดยมีกิจกรรม/โครงการหลักที่โดดเด่นของโรงเรียน คือ โครงการส่งเส ริม 
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการพัฒนา โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการพัฒนากิจกรรมผู้ 
บำเพ็ญประโยชน์โดยมีกิจกรรมในโครงการดังนี้ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน กิจกรรมสาธารณะ 
ประโยชน์ในโรงเรียน กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ทำให้ผลการ 
ประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมีผลการประเมินในระดับ ดีขึ้นไป ร้อย
ละ 96.92 ของนักเรียนทั้งหมด 


