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คํานํา 

 

 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยเป็นการนํา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนา
ข้อบกพร่องในประเด็น ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ํากว่าเป้าหมาย โดยกําหนดเป็นประเด็นแนวทางนําสู่การ
ปฏิบัติด้วยการบริหารจัดการที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยนํา
ผลการวิเคราะห์มากําหนดมาตรการดําเนินงานเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกให้มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายและแนว ทางการ
พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การกําหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 

 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ดําเนินการวิเคราะห์ และพัฒนาตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ํา และนํามาพัฒนา 
ปรับปรุงทั้งการปฏิบัติของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ และให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 9.การเปิดเผยข้อมูล 
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น 
ดังนี้ 

 (1) ข้อมลูพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
 (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ 
  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน 
และการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 

 1) โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม จัดทําโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 
  2) โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจรติ 

 3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่าง 
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
  4) ดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกําหนดมาตรการ เพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมิน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกําหนด
ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 
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คะแนนตามดัชนีการรบัรู้การทุจริต โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 
คะแนนที่ได้ 84.11 อยู่ในระดับ B 
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ผล ITA สถานศกึษาปีงบประมาณ 2563

- การปฏิบตัิหน้าที ่
- การใช้งบประมาณ 
- การใช้อํานาจ 
- การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
- การแก้ไขปญัหาการ
ทุจริต 

IIT 

EIT 

- คุณภาพการดําเนินงาน 
- ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
- การปรับปรุงการทํางาน 

-  การเปิดเผยข้อมลู 
-  การป้องกันการทุจริต OIT 



แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
 1. ดําเนินกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐาน คุณธรรมและความโปร่งใส ตามเกณฑ์การประเมิน 
 ITA  

 

 

 

 

  



 2. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา โดยดําเนินงานจัดการเจตจํานงสุจริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อดําเนินการจัดหามาตรการป้องกันการทุจริต และให้เกิดการพัฒนา 

 

 

    ประกาศโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 
  เรื่อง ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 
   ------------------------------------------------------------ 
 
  โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมให้ความสําคัญกับการบริหารงานงานด้วยคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการ
ส่งเสริมการบริหาร ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2552 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554 เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ได้ศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปี 2563 - 2565 (ระยะ 3 ปี) 
ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้าน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และ
เชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัด จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจของประชาชนและคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน จะประพฤติตนอย่างสมเกียรติ
ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุง
พฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม 
  ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจํานงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการ ดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรม แก่ประชาชน 



อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมจะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่
มีความ โปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมที่ว่า “เรียนรู้อย่างมี
ความสุข  ทุกคนเป็นคนดีมีความรู้  ภาคภูมิใจในท้องถิ่น”  
  ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจํานงต่อเพ่ือนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจ 
ปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริต เที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก 
สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทําสิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้งานที่ทําปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและจะยืนหยัด ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคมว่า โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมเป็นส่วนราชการสีขาวอย่าง
ยั่งยืน โดยจะดําเนินการดังนี้  
  1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน 
ส่งเสริมให ้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กําหนด  
  2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้บุคลากรในโรงเรียน 
บงเหนือวิทยาคม ตระหนักถึงผลร้ายภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพ่ือให้เกิด
วัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
   3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม เกิดความละอาย หรือความกลัวที่จะ
ทําการทุจริต คอร์รัปชั่น  
  4. ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น    
  5. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ  
   5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  
   5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน 
และ ปราบปรามการทุจริตในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสํานักส่วนกลางและสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5.3 ร่วมกันดําเนินการศึกษาวิจัยรวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต 
  5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารใน ส่วนกลาง 
ผู้บริหาร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการ



เผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต 
และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่ บุคลากร
ทางการศึกษาในพ้ืนที่ทั่วประเทศอาทิ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษาและ 
บุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วน 
ร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรม 
ต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  5.6 ร่วมกันจัดทําดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส สําหรับหน่วยงานในโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 
และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  
  5.7 ร่วมกันจัดทําช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใน 
ฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  5.8 ร่วมให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ความ 
ร่วมมือดังกล่าว  
  5.9 รวมกันดําเนินการอ่ืนใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มกําลัง 
ความสามารถ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
        ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 

 

            (นายศุภชัย  พิมพาเลีย)  
             ผู้อํานวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



 

 



3.จัดการดําเนินงานแต่งตั้งคณะทํางานในการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


