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การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมและสง่เสริมธรรมาภิบาลของโรงเรียนวดับ้านมว่ง ก าหนดแนวทางเพ่ือ
พฒันาคณุภาพการสง่เสริมความโปร่งใสภายในหนว่ยงานเพ่ือเข้ารับการประเมิน คณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ITA ประจ ำปี 2564 

มาตรการ/กิจกรรม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การด าเนินกา ผลการด าเนินการ 

1.ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำร
ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 1.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
คร ูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 
ให้ปฏิบัติงำน และด ำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพียง 1.2 
ประยุกต์กำรน ำหลักปรัชญำ เศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำง 
ปฏิบัติ 1.3 จัดให้มีหลักสูตรกำรเรียนรู้
หรือกำร ฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรใช้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพียงแก่ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 

2.ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุก 
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงำน ตำม
หน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

 2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
รวมทัง้มี กำร ฝึกอบรมเพ่ือให้
ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำ นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตน
ตำม มำตรฐำนทำง คุณธรรมและ
จริยธรรม  
2.3 ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำร
ปฏิบัติงำน กำรประพฤติปฏิบัติตนของ
ครู บุคลำกรทำงกำร ศึกษำ นักเรียน 
ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และ
มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ก ำหนดให้มีหลักสูตรทำง กำรศึกษำ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในกำรป้องกัน
และปรำบปรำม กำรทุจริต 
สถำนศึกษำ 

 3.1 จัดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำ/ 
หลักสูตรกำรฝึกอบรม ด้ำนกำร
ป้องกันและ ปรำบปรำม กำรทุจริต
สถำนศึกษำ  



มาตรการ/กิจกรรม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การด าเนินกา ผลการด าเนินการ 

  3.2 ก ำหนดให้หลักสูตรด้ำนกำร
ป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ เป็นหลักสูตร บังคับที่ใช้
ฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
นักเรียนทุกระดับ 3.3 ส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ทำงวิชำกำร ตลอดจนข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 

4. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่อง และเชิด
ชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

 4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 
ปฏิบัติหน้ำที่ รำชกำร ด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือ ประโยชน์
ส่วนรวม  
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ 
ให้สังคมมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่ำ ของ กำรประพฤติปฏิบัติ
ตนตำมหลักคุณธรรม และจริยธรรม 
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงำนหรือ 
บุคคลที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรป้องกัน
และ ปรำบปรำม กำรทุจริต
สถำนศึกษำ  
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วน 
ร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำม กำรทุจริตสถำนศึกษำ 

5 บูรณำกำรหน่วยงำน สถำนศึกษำกับ
องค์กรทุกภำค ส่วนเพื่อสร้ำงควำม
ตระหนักและ ปลูกจิตส ำนึก กำรเป็น
พลเมืองดี 

 5.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำน 
ข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนระหว่ำง
หน่วยงำน สถำนศึกษำ กับองค์กร ทุก
ภำคส่วน  
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและ 
บุคลำกรทำงด้ำนสื่อสำรมวลชนให้มี
ควำม เข้มแข็งและ เป็นอิสระ ในกำร
ท ำหน้ำที่ ตรวจสอบและเผยแพร่  



มาตรการ/กิจกรรม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การด าเนินกา ผลการด าเนินการ 

  ข้อมูลข่ำวสำรให้ สำธำรณชนรับทรำบ 
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมี 
ระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท้ำกำรเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร ทุจริตสถำนศึกษำ 
โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือ ติดต่อสื่อสำร 
ระหว่ำงกัน 5.4 เสริมสร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำย ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

6 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
กำรทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ 

 6.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมกำร สถำนศึกษำมี ควำม
ตื่นตัวต่อสภำพปัญหำกำร ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ  
6.2 สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับ 
แจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้มีควำม
สะดวก หลำกหลำย รวมทั้งสร้ำง
หลักประกันควำม ปลอดภัยให้แก่
บุคคล หน่วยงำนหรือข้อมูลนั้น  
6.3 ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำร 
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร  
6.4 ก ำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจ 
ให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้
ได้รับรำงวัล ตอบแทน  
6.5 ให้องค์กรหรือบุคลำกรด้ำน 
สื่อสำรมวลชนเป็นสื่อกลำงในกำร
แสวงหำควำม ร่วมมือเพ่ือ ป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต สถำนศึกษำ 

7. พัฒนำระบบและกลไกในกำร 
ตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้ำง
ควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ในกำร 
บริหำรงำนบุคคลภำยใต้ ระบบ 

 7.1 ให้สถำนศึกษำท่ีมีพันธกิจด้ำนกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มี
โครงสร้ำง ของ หน่วยงำน อัตรำก ำลัง 
กำรบริหำรงำนบุคคล และ 



มาตรการ/กิจกรรม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การด าเนินกา ผลการด าเนินการ 

คุณธรรม  งบประมำณท่ีเหมำะสม สอดคล้องกับ 
ภำรกิจและควำม รับผิดชอบ  
7.2 สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบและ 
ถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจระหว่ำง
สถำนศึกษำด้วย กันเอง  
7.3 ให้สถำนศึกษำ ควบคุม ก ำกับ 
ติดตำม ประเมินผล กำรใช้อ ำนำจใน
กำร ปฏิบัติงำนด้ำน กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร ทุจริต 

8. สร้ำงกลไกควำมร่วมมือ ระหว่ำง
หน่วยงำนสถำนศึกษำ กับภำคเอกชน
ให้มีศักยภำพใน กำรป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำร ทุจริต 

 8.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำท 
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
สถำนศึกษำกับ ภำคเอกชน ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร ทุจริต  
8.2 ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กร 
ภำคเอกชนเกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำม กำร ทุจริตสถำนศึกษำ 

9. พัฒนำระบบและกลไกในกำร 
ตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั งส ร้ำง
ควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ในกำร 
บริหำรงำนบุคคลภำยใต้ ระบบ
คุณธรรม 

 9.1 สนับสนุนให้หน่วยงำน 
สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดหำเครื่องมือ 
เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ที่มีควำม
ทันสมัยมำใช้ในกำรด ำเนิน กำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
9.2 สนับสนุนให้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
และวิจัยงำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร ทุจริตสถำนศึกษำ  
9.3 ให้มีกำรวำงระบบฐำนข้อมูลด้ำน 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
สถำนศึกษำของ แต่ละหน่วยงำน เพ่ือ
ใช้เป็น ข้อมูลในกำรด ำเนินกำรด้ำน
กำรป้องกันและ ปรำบปรำมกำรทุจริต 

10.ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศส ำหรับกำรป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต สถำนศึกษำ 

 10.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร 
จัดกำรสถำนศึกษำ  
10.2 พัฒนำปรับปรุงและเผยแพร่  



มาตรการ/กิจกรรม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

  หลักเกณฑ์ในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส
และเป็นธรรม 

11.พัฒนำประสิทธิภำพกำร บริหำร
จัดกำรองค์กร 

 11.1 ส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำรำยงำน 
ควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ  
11.2 ส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุก 
สถำนศึกษำมีแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในที่เป็น ระบบ 

12.ส่งเสริมประสิทธิภำพกำร 
ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรระบบ กำร
ควบคุมภำยในและบริหำร จัดกำร 
ควำมเสี่ยง ประสิทธิภำพ 

 12.1 ส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำรำยงำน 
ควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ  
12.2 ส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุก 
สถำนศึกษำมีแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในที่เป็น ระบบและมี ด้ำนกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำร ทุจริต 

13. พัฒนำสมรรถนะและขีด 
ควำมสำมำรถของครู บุคลำกร ทำง
กำรศึกษำ นักเรียน ในกำร ป้องกัน 
และปรำบปรำมกำร ทุจริต 

 13.1 ก ำหนดให้ครู บุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำ นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้ำน
กำรป้องกัน และ ปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐ เพ่ือให้มีควำม เชี่ยวชำญ 
13.2 ก ำหนดให้มีหลักสูตรกำรศึกษำ 
และหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้ำน
กำร ป้องกันและ ปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ  
13.3 ส่งเสริมให้หน่วยงำนสถำนศึกษำ
มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำน กำร ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

14. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพ ด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริต
สถำนศึกษำ 

 14.1 ส่งเสริมให้หน่วยงำนสถำนศึกษำ 
ร่วมกันสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรรณ
วิชำชีพ  
14.2 ก ำหนดให้มีหน่วยงำนหลัก เพื่อ 
รับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล 
รวมถึงกำร ลงโทษ ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ นักเรียน 



 


