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การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

***************************************** 
        จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจ าปีงบประมาณ 256๔ มีผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดท่ีจะต้องพัฒนา ไว้ดังต่อไปนี้ 
1.จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จํานวน ๗ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
      (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๗.56 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถและความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่าง
มีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และในกรณีช่วงเทศกาล
หรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ 
ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
      (2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.80 เป็นคะแนนจากการ
ประเมนิการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเองในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่นค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้
ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 
      (3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๑.24 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อ านาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชาหรือท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจ
เกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจการซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
       (4) ตัวชี้ วัดที่  4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๘ .57 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ ใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็น 
ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สิน ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง  
หรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้อง มีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและ 
สะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 



เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ น าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 (5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.95 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ี 
เกี่ยวข้องกับการให้ ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง 
ทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา การทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องท าให้การทุจริต 
ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่น ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น 
การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต 
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป 
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต 
 (6) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.65 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการ  
ด าเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการและปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด จะต้องเป็นไปอย่าง เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้  
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง 
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ 
รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ การบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของ 
หน่วยงานท่ีจะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคล 
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
     (9) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.34 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการท่ี
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบระยะเวลาด าเนินการ ช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพื่อ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา ข้อมูลความก้าวหน้าการ
จัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ และเป็นข้อมูลในระยะเวลา
อย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือ
เช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา การด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา ร่วมวางแผนร่วม
ด าเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



๒.จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 80) จํานวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 

      (1) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.88 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ  
ส่ือสาร ในประเด็น ท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทาง 
ท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล ท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล ท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี 
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
ด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการ 
รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่ง  
สะท้อนถึงการส่ือสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

      (2) ตัวชี้วัดที่ ๘  การปรับปรุงระบบการทํางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗9.67 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
กระบวนการท างานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการด้วย ท้ังนี้นอกจากหน่วยงาน
จะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
      (3) ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๖.25 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ  
สถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการ ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน 
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้  
ความส าคัญต่อผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา และมี 
การก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
    ผลการประเมินข้างต้นช้ีให้เห็นว่า ส่ิงท่ีควรพัฒนาและหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น คือ การป้องกัน
การทุจริต โดยต้องมีเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 2 ภาษา กิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการ 
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร มีโครงการโรงเรียนสุจริตท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสถานศึกษาให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานได้คะแนน
ระดับผลการประเมินท่ีสูงขึ้นในรอบถัดไป 
 

 

 



3. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นจากผลการวิเคราะห์และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาทางโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ดังต่อไปนี ้

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน ไม่ 
ดําเนินการ 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

การเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม
ให้แก่นักเรียน
และบุคลากรของ
โรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 1) จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลประ 
โยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้แก่นักเรียน
และบุคคลากรของโรงเรียนโดยบรรจุเป็น
วาระการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน 

  √ วาระการประชุมประจ าเดือนของ
โรงเรียน 
เว็บไซต์โรงเรียน 
เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายใน
โรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 2) จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

  √ 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน 

  √ 

คุณครูทุกท่าน 4) ครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันสอดแทรกความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตน 
และส่วนรวมในช่ัวโมงโฮมรูม 

 √  

มีแนวปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
ร่วมกัน 

คุณครูทุกท่าน 1) ประชุมบุคลากรของโรงเรียน เพื่อได้
ข้อสรุปแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
โดยบรรจุเป็นวาระการประชุมของโรงเรียน 

  √ วาระการประชุมประจ าเดือนของ
โรงเรียน 
บุคลากรในหน่วยงาน มีคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
อ านวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่องาน
ได้ทราบถึงแนว ทางการการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ 
องค์กรให้การบริการ อย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ภายใน 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ๒) เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานต่อสาธารณะ   √ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 3) ก ากับติดตามการด าเนินงาน  √  

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

4) รายงานผลการด าเนินงาน  √  



การส่งเสริม
คุณลักษณะ 5 
ประการ ให้เกิด
กับนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กิจกรรมท่ีสถานศึกษาด าเนินการส่งเสริม
คุณลักษณะ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
1) ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและ
บุคคลกรทางการศึกษาของโรงเรียน 

  √ วาระการประชุมประจ าเดือนของ
โรงเรียน 
โครงการโรงเรียนสุจริต 
ค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความ 
เป็นพลเมื อ งและ เกิด จิตส านึกใน
ระบอบประชาธิปไตย 
นัก เรียนไ ด้ ฝึกทักษะกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยการฝึกคิด
น โยบาย ท่ี ใ ช้ ในก ารแก้ ไ ขปัญหา
สาธารณะสร้างส านึกพลเมืองและจัด
กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ภายใน 

กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

2) แต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

  √ 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

คุณครูทุกท่าน 

3) การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการจัดขึ้นท้ัง
กิจกรรมหลักในโครงการโรงเรียนสุจริต 
และกิจกรรมอื่น ๆ 

 √  

กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

4) การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนิน
กิจกรรมโครงการต่างๆ ท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะ 5 ประการ 

 √  

กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

5) รายงานผลการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาโครงการต่อไป 

 √  



4.การดําเนินงานปีงบประมาณ 2565 
 ในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียน
สุจริต โครงการส่งเสริมการปฎิบัติงานของบุคลากรเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
ได้ก าหนดการป้องกันการทุจริตดังนี้ 

1 ปรับความคิดของนักเรียนและบุคลากรให้แยกแยะให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนร่วม 
 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น 

3 ประยุกต์กิจกรรมในสถานศึกษา กิจกรรมหลักในโครงการ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

4 บุคลากรมีแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามในการปฎิบัติงาน 
สร้างจิตส านึก และความตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 5 นักเรียนมีคุณลักษณะ ตามโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 
 การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 
ได้ก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในสถานศึกษาดังนี้ 
 1 สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้แก่นักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียน 
 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน/บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการของโรงเรียน 
 3 บุคลากรของโรงเรียนประพฤติปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4 บุคลากรมีแนวปฏิบัติต่อการต่อคานการทุจริตร่วมกัน 
 5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ 
5. ผลการดําเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2565 ทางโรงเรียน ได้ด าเนินงานเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต มีการจัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดส่งเสริม การน าหลักสูตร
การป้องกันการต้านทุจริตศึกษาส่งเสริมเกิดคุณลักษณะ 5 ประการและการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียน และการบริหารงานในสถานศึกษา เช่นงานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานวิชาการ 
งานบริหารท่ัวไป และงานบริหารกิจการนักเรียน จากการด าเนินงาน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรม
มาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต มีผลการด าเนินงานดังนี้  
 ผลการประเมินคุณลักษณะ 5 ประการตามท่ีก าหนดเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต สู่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมในโครงการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมของสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มี
ความซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และให้นักเรียนเกิดการต่ืนตัวในการต่อต้านการทุจริตทุ ก
รูปแบบ มีดังนี้ 
         1) คุณลักษณะด้านการทักษะกระบวนการคิด ผ่านกิจกรรมหลักคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้วย ผ่านวิชาสังคมศึกษา ทุกระดับช้ัน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย  
         2) คุณลักษณะด้านการมีวินัยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยมีกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมให้นักเรียน มีวินัย  
         3) คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ โรงเรียนมีการกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์โดยมีกิจกรรม โครงการธนาคารขยะ  



         4) คุณลักษณะด้านการอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนมีการกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะ อยู่อย่างพอเพียงโดยมีกิจกรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียน ท าให้โรงเรียน
ได้รับเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
         5) คุณลักษณะด้านการมีจิตสาธารณะ โรงเรียนมีการกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะการมีจิตสาธารณะโดยมีกิจกรรมจิตอาสา โดย กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน กิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ในโรงเรียน กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


