
  การดำเนินการตามมาตรการ 

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 



การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมและส่งเสริมธรรมาภิบาลของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กำหนดแนวทาง

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อเข้ารับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2563 

มาตรการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงาน 
และดำเนนิชีวติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏบิัต ิ
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึก 
อบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัตงิานตามหนา้ทีด่้วยหลักธรร
มาภิบาล 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ 2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมี 
การฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัตตินตามมาตรฐาน
ทาง คุณธรรมและจริยธรรม 
2.3 ควบคุมกำกับ ดูแลการปฏบิัติงานการ
ประพฤติปฏิบตัิตนของครู บุคลากรทางการ 
ศึกษา นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ 1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการ
ฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา 
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหลักสูตร 
บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนทุกระดับ 
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 



มาตรการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ 4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนา้ที่ 
ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ เสียสละเพื่อ 
ประโยชน์สว่นรวม 
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมี
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบตัิตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มี
ผลงานดีเด่นดา้นการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
สร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

5. บูรณาการหน่วยงานสถานศกึษากับองค์กร
ทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและ 
ปลูกจิตสำนึกการเปน็พลเมืองด ี

อยู่ระหว่างดำเนนิการ 5.1 ประสานความร่วมมือทางดา้นข้อมูลและ
การปฏิบัติงานระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษา 
กับองค์กร ทุกภาคส่วน 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากร
ทางดา้นสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ 
เป็นอิสระ ในการทำหน้าที่ตรวจสอบและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อท้าการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อ
ติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน 
5.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม 
ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ 
 

6.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี 
ความตื่นตัวต่อสภาพปญัหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
6.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับ 
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก 
หลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความ 



มาตรการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
  ปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

6.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 
6.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจงูใจให้แก่ผู้แจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
6.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน
เป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ 
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา 

7. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็น
ธรรมในการ บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบ
คุณธรรม 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ 
 

7.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจดา้นการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
หน่วยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล 
และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับ 
ภารกิจและความ รับผิดชอบ 
7.2 สนับสนนุให้มีการตรวจสอบและถ่วงดลุ
การใช้อ้านาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง 
7.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับติดตาม 
ประเมินผล การใช้อ้านาจในการปฏิบัติงาน
ด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

8. สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน
สถานศึกษากบัภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน 
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ 
 

8.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต 
8.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กร
ภาคเอกชนเก่ียวกับการป้องกันและราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

9. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็น
ธรรมในการบริหารงานบุคคลภายใต้ 
ระบบคุณธรรม 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ 9.1 สนับสนนุให้หน่วยงานสถานศึกษา
ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เคร่ืองใช้หรือ
อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมาใช้ในการดำเนนิ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
9.2 สนับสนนุให้มีการศึกษา คน้คว้าและวิจัย
งานดา้นการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 
9.3 ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษาของ แต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น 



มาตรการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
  ข้อมูลในการดำเนินการดา้นการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
10. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
สำหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ 10.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
10.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์
ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

11. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ
องค์กร 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ 11.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานควบคุม
ภายในของสถานศึกษา 
11.2 ส่งเสิรมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามี
แผนการตรวจสอบภายในที่เปน็ระบบ 

12. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานดา้น
การจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหาร 
จัดการ ความเสี่ยงประสิทธิภาพ 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ 12.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานควบคุม
ภายในของสถานศึกษา 
12.2 ส่งเสิรมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามี
แผนการตรวจสอบภายในที่เปน็ระบบและม ี
ด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

13. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ 
ป้องกัน และปราบปรามการทจุริต 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ 13.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน 
และ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อให้มี
ความเชี่ยวชาญ 
13.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาและ
หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
13.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารดา้นการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

14. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

อยู่ระหว่างดำเนนิการ 14.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกัน
สร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
14.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลกั เพื่อรับผิด 
ชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการ
ลงโทษ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

 


