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ค าน า 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กําหนดเป้าหมายสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการ
บริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้าง
วัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกําหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ 
และทุกภาคส่วน ดําเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริต ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสและ
เป็นธรรม รวมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1) ปลูกและปลุกจิตสํานึก
การเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ     
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อ
ไปในทางทุจริต และ 3) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ โดยกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
เพ่ือจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และดําเนินการอย่างต่อเนื่องมา
จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งในปีนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยสํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาได้จัดให้มีการประเมินแบบออนไลน์และสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้ปรับตัวชี้วัด การประเมินเป็น 10 ตัวชี้วัด โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3
แหล่ง ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สําหรับแบบ IIT) 2) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (สําหรับแบบ EIT) และ 
3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สําหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   
จึงได้นําข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาวิเคราะห์ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการ 
วิเคราะห์ไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนา การดําเนินงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป เพ่ือขับเคลื่อน 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรให้ดีขึ้นต่อไป 
   รายงานแสดงผลการการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประจําปีงบประมาณ 
2564 ได้รายงานการตามโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินการ และงบประมาณในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการดําเนินการในโครงการสําเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามกรอบ
ทิศทางในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายสําคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลด 
น้อยลง 
 

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
 



ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ 
 1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
  1.2 นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการอบรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
  1.3 นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการอบรมตามโครงการอบรมกล้าคุณธรรม ละอ่อนพะเยากล้าดี 
กล้าแผ่นดิน ด้วยพลังบวร 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา แผนงานการเสริมสร้าง
สมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพิจารณา
จากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เฉพาะส่วนของความซื่อสัตย์ ดังนี้ 
  ความซ่ือสัตยส์ุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตาม 
ความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งทางกาย วาจา ใจ 
  ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลัก
ความจริง ความถูกต้องในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทําผิด 
  ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
1. ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทาง
กาย วาจา ใจ 

1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
1.2 ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกต้อง ละอาย และ
เกรงกลัวต่อการกระทําผิด 
1.3 ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา 

2. ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 
2.2 ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง 
2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 

 
วิธีการประเมิน  

สําหรับนักเรียน กําหนดให้ครูประจําวิชาเป็นผู้ประเมินผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ และตัดสินผลการประเมิน ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดแต่ราย
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ เกณฑ์ ไม่ผ่าน ผ่าน ระดับดี และระดับดีเยี่ยม 
 



ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความซ่ือสัตย์ โดยภาพรวม 
 

จ านวนนักเรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
499 ระดับผ่าน (คน) ร้อยละ ระดับดี (คน) ร้อยละ ระดับดีเยี่ยม 

(คน) 
ร้อยละ 

 27 5.41 164 32.87 308 61.72 
 

 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความซ่ือสัตย์ โดยภาพรวม 

จ านวนผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
499 ระดับผ่าน (คน) ร้อยละ ระดับดี (คน) ร้อยละ ระดับดีเยี่ยม 

(คน) 
ร้อยละ 

55 - - - - 55 100 
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100%
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