
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



  
 

การดำ เนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมและส่งเสริมธรรมาภิบาลของโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ก าหนดแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการ ส่งเสริมความโปร่งใสภายใน

หน่วยงานเพื่อเข้ารับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   ITA ประจำปี 2565 
 
 
 
 

มาตรการ/กิิจกรรมเพิ ่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การดำ เนินการ ผลการดำ เนนิการ 

1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและ การดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
2.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุก ระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1.1  เสร ิมสร ้างความรู ้ความเข้าใจแก ่คร ู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัตงิาน และ ด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจ พอเพียง 

1.2 ประยุกต์การน าหลักปรชัญา เศรษฐกิจพอเพยีง
มาใชใ้ห้เกดิมรรคผลในทาง ปฏ ิบัต ิ 

1.3 จ ัดให้มีหล ักส ูตรการเรียนร ู้หรือการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การใช้หลักปรชัญาเศรษฐกิจ พอเพียงแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน 

2.1 ส ่งเสร ิมให ้คร ู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน มี
ความรู ้ความเข้าใจ รวมทั้งมี การ ฝ ึกอบรมเพื่อให ้ปฏ ิบ ัต ิงานตาม
หล ักธรรมาภิบาล 

2.2 ส ่งเสร ิมให ้คร ู บุคลากรทางการ ศ ึกษา 
น ักเรียน ได ้ประพฤต ิปฏ ิบัต ิตนตาม มาตรฐานทาง คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.3  ควบค ุม ก ากับ ด ูแลการปฏิบ ัต ิงาน การประพฤต ิ
ปฏ ิบัต ิตนของคร ู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภบิาล และมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม 

 
 
 



  
 

มาตรการ/กิิจกรรมเพิ ่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การดำ เนินการ ผลการดำ เนนิการ 

3. ก าหนดให้มีหล ักส ูตรทาง การศ ึกษา เพื่อ
ใช ้เป  นเคร ื่องมือ ในการป้องกันและ
ปราบปราม การท ุจร ิต สถานศ ึกษา 
 
 
 
 
 
 
4. ส ่งเสร ิมค ่าน ิยมการยกย่อง และเชิดชู
ความด ีความซื่อสตัย ์ส ุจร ิต และการ
ต่อต ้านการท ุจร ิต 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3.1จ ัดให้มีหล ักส ูตรทางการศ ึกษา/ หล ักส ูตรการ
ฝ ึกอบรม ด ้านการป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษา 

3.2 กำหนดใหห้ลักสตูรดา้นการป้องกัน และปราบปราม
การท ุจร ิตภาคร ัฐ เป  นหล ักส ูตร บังคับที่ใชฝ้ึกอบรมคร ูบุคลากร
ทางการศึกษา น ักเรียนท ุกระด ับ 

3.3 ส่งเสริมแหลง่เรียนรู้ทางวชิาการ ตลอดจนข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 
4.1 สง่เสริมการสรา้งแรงจงูใจให้ครู บุคลากรทางการ

ศ ึกษา น ักเรียน ปฏ ิบัต ิหน ้าท ี่ ราชการ ด ้วยความซื่อส ัตย์  ส ุจร ิต  
เส ียสละเพื่อ ประโยชน ์ส ่วนรวม 

4.2 รณรงค ์เผยแพร ่ประชาสัมพันธ ์ให้สงัคมมี
ค่านิยม ยกย่อง เชิดช ูและเห นคณุคา่ ของ การประพฤต ิปฏ ิบัต ิตน
ตามหล ักค ุณธรรม และจริยธรรม 

4.3 ส ่งเสร ิม เช ิดช ู หน ่วยงานหรือ บุคคลท ี่มี
ผลงานด ีเด ่นด ้านการป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษา 

4.4 ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให้ท ุกภาคส ่วน ร่วมกันสร้าง
ค่านิยมในการป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา 

 
 



  
 

มาตรการ/กิิจกรรมเพิ ่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การดำ เนินการ ผลการดำ เนนิการ 

5 บูรณาการหน่วยงาน สถานศ ึกษากับ
องค ์กรท ุกภาค ส ่วนเพื่อสร ้างความตระหน ัก
และ ปล ูกจ ิตส าน ึก การเป  นพลเมืองด ี 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 5.1 ประสานความร่วมมือทางดา้น ข้อมลูและการ
ปฏิบ ัต ิงานระหว่างหน ่วยงาน สถานศึกษา กับองค์กร ทุกภาค
ส่วน 

5.2 ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน องค ์กรและ บุคลากร
ทางด ้านส ื่อสารมวลชนให้ม ีความ เข้มแข งและ เป็นอสิระ ใน
การท าหนา้ที ่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ 
สาธารณชนรับทราบ 

5.3  ส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให้สถานศ ึกษามี ระบบ
อินเทอร์เน ต เพื่อท้าการเผยแพร ่ประชาสมัพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ท ุจร ิตสถานศ ึกษา โดยให้มีเว บบอร์ดเพ ื่อ ต ิดต ่อส ื่อสาร 
ระหว่างกัน 

5.4  เสร ิมสร ้างและพ ัฒนาเคร ือขา่ย ผ ู้ปกครอง 
ช ุมชน คณะกรรมการสถานศ ึกษา 

  


