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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index; CPI) ของประเทศไทย
ได้อย่างเป็น รูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูล  จากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI)  ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูล 
ที่องค์กร ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  
ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม   
และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เก่ียวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้อง  
กับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึง  
บริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข  
ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI   
ของประเทศไทยในระยะยาวได้โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) การปฏิบัติหน้าที่  
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อ านาจ  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการด าเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
9) การเปิดเผยข้อมูล  
10) การป้องกันการทุจริต  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency  
Assessment : IIT) หมายถึง บุคลากรของโรงเรียนบุ่งคล้านคร ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า  
ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงาน ทีท่ างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
นับถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าระบบ ITA Online 2022 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency  
Assessment : EIT) หมายถึง ผู้ปกครอง หน่วยงาน ชุมชน ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนบุ่งคล้านคร 
ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับโรงเรียนบุ่งคล้านคร นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา  
 



3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :  
OIT) เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียนบุ่งคล้านครที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือก กลุ่มตัวอย่าง  
โดยผู้ดูแลระบบของโรงเรียนบุ่งคล้านครมีหน้าที่ในการตอบแบบส ารวจจ านวน 1 ชุด โดยเข้า ระบบ ITAS  
เพ่ือตอบแบบส ารวจ 1 ชุด การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม ให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนบุ่งคล้านคร 
ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของโรงเรียน ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล  
โดยโรงเรียนสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อ  

 
การรายงานผลการประเมิน  

การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน  
(Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้  

ระดับ คะแนน  
AA   95.00 - 100  
A  85.00 - 94.99  
B  75.00 - 84.99  
C  65.00 - 74.99  
D  55.00 - 64.99  
E  50.00 - 54.99  
F  0       - 49.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ผลการประเมิน 

 

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบุ่งคล้านคร 
ในปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment : ITA) ประจ าปี 2563 ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมินจ านวน 10 ตัวชี้วัด โดยรวมได้คะแนน 
เท่ากับร้อยละเฉลี่ย 89.56 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A (Very Good)   
 

1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2563 จ าแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
โดยมีคะแนนทั้ง 3 ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้  
- คะแนนจากผู้มีได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :  IIT) 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 28.62 จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน  
- ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 27.39 จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน - คะแนนจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 33.56 จากค่า
น้ าหนักคะแนน 40 คะแนน เฉลี่ยแต่ละด้าน ปี 2563  19.38  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2563 โรงเรียนบุง่คล้านคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้คะแนนโดยรวมเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 89.56  ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A (Very Good) นั่นคือหน่วยงานต้องมีการพัฒนาและยกระดับการประเมิน 
ให้ได้ตามมาตรฐาน คือผ่านร้อยละ 85 ขึ้นไป  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
เพ่ือพัฒนากิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนบุ่งคล้านครจ าเป็นต้องด าเนินงาน 
ที่ส่งผลต้องเสริมสร้าง ความโปร่งใส  ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่อง ความซื่อสัตย์
สุจริต แก้กฎระเบียบ ที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใช้วิธีบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรม 
อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาล ในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือสร้างหน่วยงานราชการใสสะอาด 
และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการ ด าเนินการต่าง ๆ  
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 10 ตัวชี้วัด อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การด าเนินงาน 

 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

เพ่ือพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนบุ่งคล้านคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ให้ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยกรอบแนวคิดการด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  

“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
และมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สืบสานศาสตรพระราชา  
ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม น าสู่การศึกษาที่ยั่งยืนในศตวรรษท่ี 21” ในการด าเนินงานได้สังเคราะห์องค์ความรู้ 
และได้รูปแบบการท างาน ดังนี้  

 

โมเดลการด าเนินงานโรงเรียนบุ่งคล้านคร (BNKS Model) 
 

 
 

 
 



ทั้งนี้ การด าเนินงานที่ส่งผลโดยตรงให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต้องเร่งสร้างความโปร่งใสใน  
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต 
ใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใช้วิธีบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการบริหาร 
กิจการ บ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเพ่ือให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาล 
ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพ่ือสร้างหน่วยงานราชการใสสะอาด   

 

โรงเรียนบุ่งคล้านครจะต้องมีการเผยแพร่ ดังนี้  
 

1. การใช้งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 และ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปีรวมถึงมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
มาตรการการป้องกันการรับสินบน มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  

2. การด าเนินการป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกัน 
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและมาตรการภายใน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ให้มากขึ้น 

 

โรงเรียนบุ่งคล้านคร มีแนวทางการป้องกันดังนี้ ดังนี้  
 

1. การใช้งบประมาณ  
1.1 การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง /การจัดหาพัสดุ มีการก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติ 
ผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า การตรวจรับพัสดุ  
1.3 ต้องมีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิก-จ่าย  
1.4 ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณต้องตรงตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า  
 

2. การด าเนินการป้องกันการทุจริต 
 

โรงเรียนบุ่งคล้านคร ต้องจัดท าโครงการกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทางสอดคล้อง 
หรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน  
2.1 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 
 
 



2.2 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ต้องด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นโรงเรียนบุ่งคล้านคร 
ไดก้ าหนดให้จัดท ามาตรการแนวทางเพ่ือป้องกันการทุจริตขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายใน ทั้งด้านการ ใช้งบประมาณและการด าเนินการป้องกันการทุจริตให้ดียิ่งขึ้น  
ในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้  

1. มาตรการวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินงาน  

2. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
3. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
4. มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
5. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
6. มาตรการในการป้องกันการรับสินบน  

 

โรงเรียนบุ่งคล้านคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ไดด้ าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม  
และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษางบด าเนินงาน  
 
การด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่1มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม 
ให้เกิดภาวะ ที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 
ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ชื่อสัตย์สุจริต
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี 
ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ 
และต่อต้าน การทุจริตในทุกรูปแบบการด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนบุ่งคล้านคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬได้ด าเนินงานตามแผนงานบูรณา
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" กิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา          
เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต โดยจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วและรายงานผล
การด าเนินงานดังนี้  
 

1. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
  

โครงการ   การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนโรงเรียนบุ่งคล้านคร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
สนองนโยบายที่1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
สนองกลยุทธ์ที่1  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง  

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง   
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

ระยะเวลาด าเนินการ  กุมภาพันธ์– กันยายน 2565  
สถานะ การด าเนินโครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ  
 
2. วัตถุประสงค์   

 

2.1 เพ่ือปลูกฝังให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนโรงเรียนบุ่งคล้านคร มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต  
ในวงกว้าง ทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชน   
2.2 เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียนโรงเรียนบุ่งคล้านคร 
2.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนโรงเรียนบุ่งคล้านคร ให้เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบุ่งคล้านคร  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ 2565  

 
3. งบประมาณ  - 

 
4. ผลการด าเนินงาน 
 

4.1 เชิงคุณภาพบุคลากรโรงเรียนบุ่งคล้านคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชนส์่วนรวมการรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
และการจัดท าข้อมูล ITA สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

4.2 บุคลากรในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
4.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบุ่งคล้านคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาบึงกาฬ สามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ชื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง 
มีจิตสาธารณะ ยืดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต  



 
 

5. ข้อเสนอแนะ  
 

5.1 โครงการนี้ท าให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการด าเนินงานให้ปราศจากการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์ 
จึงควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเน้นการนั่งอบรมสัมมนาอย่างเดียวให้เน้นกิจกรรม 
สร้างความตระหนัก ส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ยินดีปฏิบัติ  
5.2 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ควรบริหารจัดการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" แบบบูรณาการร่วมกับโครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. และโครงการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือความคุ้มค่าและประโยชน์ 
ที่จะส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกมิติโดยเฉพาะผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน  
5.3 บุคลากรในโรงเรียนบุ่งคล้านคร ควรจัดให้มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community) เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร  
และควรศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบหรือหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีละ 1 ครั้ง  
5.4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ จัดท าขึ้นต้องมีความชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2565) และเป็นไปตามแนวทาง 
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบและเป็นแผนที่สามารถน าสู่การปฏิบัติได้โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดท า 
5.5 ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสุจริต ต้องน าองค์ความรู้จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ที่หน่วยงานจัดให้ไปบูรณาการจัดการร่วมกับการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการด าเนินการ 
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนบุ่งคล้านคร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


