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ค ำน ำ 

 การมีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา เช่น โครงการโรงเรียนสุจริตเป็นต้น ในกรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564 ท่ี
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 มีมติให้ขยายกรอบเวลาให้ใช้ต่อไป
จนถึง 30 กันยาย 2565) ซึ่งมีแนวทางหลักในการด าเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการ
ทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนท่ี 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด า เนินงาน
ของส านักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ITA) ส่วนท่ี 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย 
และค าส่ัง ท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเช่ือมโยงของ
การจัดท าแผน และข้อมูลช่ือโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสถานศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนส าเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางใน
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

สภำพกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย 
 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การ
ทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทาง
ลบ ในวงกว้าง 
 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม การบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช้
มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักด์ิศรี ของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ เสียค่าใช้จ่าย
ท้ังของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(2560–2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 มีมติให้ขยายกรอบ
เวลาให้ใช้ต่อไปจนถึง 30 กันยายน 2565) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ท่ีมุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย 
และยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ
โดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้าง
ระบบและกลไกท่ีมีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผล
จากสถานการณ์ การทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนท่ีได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังสองฉบับท่ีผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์
การด าเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบ 
โจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึง
บทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ ส่ือมวลชน และ
ภาคประชาสังคม เพื่อให้ เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ต้ังแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้
รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
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ในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ
โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)  

 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงาน ป.ป.ช. ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ 
ในทุกมิติ ต้ังแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน มีการประเมิน 
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีสะท้อนได้จากการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เป็นต้นมา 
 
 กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่ำนมำ 
 กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2561  
แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
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 ส ำหรับกำรประเมินในปีงบประมำณต้ังแต่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กรอบกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1) การปฏิบัติหน้าท่ี (Bribery Fraud) 
 2) การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation) 
 3) การใช้อ านาจ (Power Distortion) 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Asset Misappropriation) 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption Improvement) 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน (Service Quality) 
 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (Communication Efficiency) 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน (Procedure Improvement) 
 9) การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
 10) การป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption Practice) 
 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2561 มี 
3 เคร่ืองมือ ได้แก่ 
 1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based) 
 2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal) 
 3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 
 ส าหรับการประเมิน ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
 1 ) แ บ บ วั ด ก าร รับ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ าย ใน  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) 
 2) แบบวัดก ารรับ รู้ ของ ผู้มี ส่ วน ได้ ส่วน เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) 
 โครงการโรงเรียนสุจริตเรียกช่ือเต็ม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการให้หน่วยงานในสังกัดรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บูรณาการความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ใน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มี
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน สุจริต ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3)ซื่อสัตย์สุจริต  
4) อยู่อย่างพอเพียง และ 5) จิตสาธารณะ 
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ค ำปฏิญญำโรงเรียนสุจริต 
 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนล าปางกัลยาณี ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อพันธกรณี
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคล่ือนโครงการ โรงเรียนสุจริต ดังนี้ 
 1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 
 3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
ท้ังหมดนี้เพื่อธ ารงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐติกาล 

 เพื่อให้โรงเรียนล าปางกัลยาณีมีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกท้ังยังมีการน าเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทางการศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีและสร้างกลไก กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การ
ทุจริต สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้าน
การสร้างเครือข่าย 

 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ของโรงเรียนล าปางกัลยาณีได้แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนแม่บทบูรณา
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 
1/2563 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 มีมติให้ขยายกรอบเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึง 30 กันยายน 2565) 

 โรงเรียนล าปางกัลยาณีจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาของ
โรงเรียนล าปางกัลยาณี เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของโรงเรียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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กำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล ในสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. กำรเตรียมกำร 
 1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในโรงเรียนล าปางกัลยาณี 2) ผู้มี
ความช านาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระดับโรงเรียน 
 1.2 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. กำรปฏิบัติ 
 2.1 ด าเนินการขับเคล่ือนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 2.2 ด าเนินการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.3 ขยายผลการด าเนินการและจัดท าฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน เพื่อเตรียม
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.4 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.5 รับการติดตามและให้ค าปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานจากส านัก
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.6 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนออนไลน์ (ITA Online) จาก
ส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร 
 3.1 นิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการด าเนินการอื่น ๆ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของโรงเรียน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจิตสาธารณะและการพัฒนา โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 รายงานผลการขับเคล่ือนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 3.3 รายงานผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของโรงเรียน และบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



   

 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 ร่วมกิจกรรม PLC การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในโรงเรียน การน าเสนอผลงาน กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจิตสาธารณะและการพัฒนา โครงการ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน กิจกรรมโรงเรียนสุจริต และการประเมิน ITA การน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอน 

5. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) นั้นโรงเรียนได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของเกณฑ์การ
ประเมิน มีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใสและการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการ
ทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาส หรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในโรงเรียนและส่งผลต่อการ
ยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1) การปฏิบัติหน้าท่ี 
  2) การใช้งบประมาณ 
  3) การใช้อ านาจ 
  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  6) คุณภาพการด าเนินงาน 
  7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
  8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
  9) การเปิดเผยข้อมูล 
  10) การป้องกันการทุจริต 
 เคร่ืองมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดกำรรับ รู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal Integrity and Transparency  
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อ
หน่วยงานตนเองในตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อ
หน่วยงานท่ีประเมินในตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 



 
 

 

 3) แบ บ ตรวจกำร เปิ ด เผ ยข้ อ มู ลสำธำรณ ะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต 

 คะแนนและระดับผลกำรประเมิน 
ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 

AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 





   

 

ส่วนที่ 2 บริบทที่เก่ียวข้อง 

1. นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์
ท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2557 รวม 11 ด้าน 
 ด้ำนที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
 ระบบราชการเป็นระบบท่ีใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าท่ีซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้แต่น่าเสียดายว่าในเวลาท่ีผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าท่ีบางส่วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศเพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปล่ียนแปลง
ของโลก ท้ังยังไม่อาจใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการ
ขออนุญาตซ้ าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบท่ีไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับ
การเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน สร้างความไม่เป็นธรรมและเหล่ือมล้ าใน
สังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังท่ีปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของ
หน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจ
ในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 
  10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีซ้ าซ้อนหรือลักล่ันกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
ใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด า เนินการ
ต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
  10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ขั้นตอนท่ีแน่นอน ระยะเวลา
ด าเนินการ ท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเล่ียง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจ
โดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะ
เฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นส าคัญ 
  10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก ท้ังใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลา ง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามท่ีชุมชนต่างๆ เพื่อให้



     

 

ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
  10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ 
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน 
ซ้ าซ้อนและ เสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 
  10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติ มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส า คัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านท้ังจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบท้ังในด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานของ
รัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ท้ังจะน ากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วม
ทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุ ลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีการมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
  10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวางมาตรการคุ้มครองพยาน
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 
2. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ประชุม
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. คร้ังที่ 1/2563 เม่ือ วันที่ 2 มกรำคม พ.ศ. 2563 มีมติให้ขยำยกรอบเวลำให้ใช้ต่อไป
จนถึง 30 กันยำยน พ.ศ. 2565) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
 



 
 

 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์หลัก 
 1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
 2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
 3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน 
 5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน
ระดับ ท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศำสตร์หลัก 
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
 เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 





   

 

ท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ  
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ดังนี้ 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน
ในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อจริยธรรม
ทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 





   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 
 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติ มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน
ไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาล มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำง
ตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน 
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของ 
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ
โดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ส าหรับเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และ
มาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้ได้รับการจัดสรร

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 



   

 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ท่ีมีสัดส่วนเหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา 
5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ
ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนโดยรัฐให้การ
สนับสนุนทุนต้ังต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ 
ก ากับดูแลและควบคุมการ 
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง 
การเมืองของพรรคการเมืองท่ี
ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและการ
ใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละ
โครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย    
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย 
ของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริต 
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้าง ธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ 



 
 

 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
เกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิด
ในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรม
ส าหรับการรายงานและ
ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ 
 

การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชนและ
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริต
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบปอ้งกันกำรทุจริตเชิงรุก” 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 
โดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกนัการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม 
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วน



   

 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
ร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
ยับย้ังการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การ
ปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ 
เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนด
เรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ
บูรณาการระบบการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อเช่ือมโยงกับ
แนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลักบรรษัท 
ภบิาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตามหลักธรร
มาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่าง
เด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและ
ส่งเสริมการด าเนินการตาม

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับการป้องกัน



 
 

 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention 
Against Corruption : 
UNCAC) 

การทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

 





   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้น การ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถด าเนินการ ได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท า
ผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต จะ
ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 
และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” ก ำหนดกลยุทธ์และ
แนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
ความเคล่ือนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจาก
การทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมี
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให้เท่า
ทันต่อพลวัตของการทุจริต
และสอดคล้องกับสนธิสัญญา
และมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทาง
กฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหายความเร่งด่วน 
และสถิติการทุจริต 



   

 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและ
ลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าว 
กรองในการปราบปรามการ
ทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะหน่วยงาน
ประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรอง
ประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแส (Whistleblower) 
และเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower)  ท่ีมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ใน
เชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะและขีด
ความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียนเจ้าหน้าท่ี
ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท า
ความผิดให้สาธารณชน
รับทราบและตระหนักถึงโทษ
ของการกระท าการทุจริตเมื่อ
คดีถึงท่ีสุด 

การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิด
โปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การด าเนินคดีทุจริตระหว่าง 
ประเทศ 

จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริต
ระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 
 เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ ตามแต่
ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการ 



 
 

 

บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ โดยมี
กลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย” ก ำหนดกลยุทธ์ และ
แนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และก ากับติดตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต(Corruption 
Perceptions Index  
: CPI) ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption 
Perceptions Index :  
CPI) ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 -ยุทธศาสตร์ท่ี 5) เพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

3. แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจ ำปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2565 

วิสัยทัศน์ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปช่ัน 

พันธกิจ : 
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกนั การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

เป้ำประสงค์ : 
 เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 : 



   

 

 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 85 (เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 : 
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมร้อยละ 85 (เชิงคุณภาพ) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 
 มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ีไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มต้ังแต่ 
การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตเป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือ
กลุ่มตัวแทนท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดีท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ
เสียสละ เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 

เป้ำประสงค์ 
 บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

กลยุทธ ์
 1. การประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก าหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด่าเนินงาน 
 2. สร้างจิตส านึกท่ี ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของ การทุจริต ให้ด ารงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ 
 3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม
ในการด าเนินงาน 



 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริต 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 
 
 
 

เป้ำประสงค์ 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

กลยุทธ ์
 1. พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

คะแนนรำยดัชนีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี 2560-2564 
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2558–2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2558 76.11 - - 
2559 80.66 เพิ่มขึ้น +4.55 
2560 84.92 เพิ่มขึ้น +4.26 
2561 76.02 ลดลง -8.90 
2562 92.50 เพิ่มขึ้น +16.48 
2563 93.40 เพิ่มขึ้น +0.90 
2564 91.90 ลดลง -1.50 

คะแนนรำยตัวชี้วัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี 2564 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี 94.18 A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 89.09 A ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 91.30 A ผ่าน 



   

 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 88.80 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.72 A ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 87.57 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 86.98 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 85.03 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 93.78 A ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 100.00 AA ผ่าน 

แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ล ำปำง ล ำพูน ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปช่ัน 

พนัธกิจ 
 1. ปลูกจิตส านึกบุคลากรให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ยึดประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
 2. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ให้หน่วยงานมีระบบริหารจัดการและการด าเนินงานท่ีเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล 
 3. ส่งเสริมระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุกให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และประเมินคุณธรรม
ละความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อย่างต่อเนื่อง 

เป้ำประสงค์ 
 1. บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตและตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2. หน่วยงานมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและมีระบบการบริหารจัดการและการด าเนินงานเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 3. หน่วยงานมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ท่ีสูงขึ้น ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

 

ตัวชี้วัด แผนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต)ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 
 1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีพฤติกรรมยืดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 



 
 

 

 2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐานท่ีมี
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50) 
 3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป) 

เป้ำประสงค์ท่ี 1 
 บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตและตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตขีดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
กลยุทธ ์
 1. ปรับฐานความคิดเพื่อเพื่อให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองท่ีดีและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต 

เป้ำประสงค์ท่ี 2 
หน่วยงานมีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และมีระบบการบริหารจัดการและการด าเนินงานเป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ ์
 1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต ของการบริหารจัดการหน่วยงาน 

เป้ำประสงค์ท่ี 3 
 หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ท่ีสูงขึ้นกว่าร้อยละ 95 
กลยุทธ ์
 1. พัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีได้คะแนนไม่น้อย การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 2. พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 

ของโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

วิสัยทัศน์ : “ปพ. ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชั่น” 

พันธกิจ : 
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 



   

 

 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

เป้ำประสงค์ : 
 ค่าคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของโรงเรียนล าปางกัลยาณี(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนล าปางกัลยาณี
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคม
ให้เกิดภาวะท่ีไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มต้ังแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็น
พลเมืองท่ีดีท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ี
ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกล
ยุทธ์และตัวช้ีวัดความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการ
ของส่วนราชการต่อไป 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
1. บุคลากรมี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมท่ี
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรมจริยธรรม 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและก าหนด 
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศ
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสใน

1. ร้อยละของความ 
ส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

- 



 
 

 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

การดเนินงาน 
2. สร้างจิตส านึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ
ของการทุจริต ให้ด ารง
ตนอย่างมีศักดิ์ศรีและ 
มีเกียรติภูม ิ

2. ปลูกฝังและสร้าง 
จิตส านึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่
ทนต่อการทุจริต 
- ขยายผลหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา
ให้กับสถานศึกษาทุก
แห่ง 
- อบรม เรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย 
 
 

2. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้และได้รับ
การปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมท่ี
ไม่ยอมรับการทุจริต 

- 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ด าเนินงาน 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- การประชุม
ประจ าเดือน 
- การกระท าท่ีถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับครูและ
บุคลากร 

3. ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- 

4. ส่งเสริมการสร้าง 
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4. ส่งเสริมกิจกรรม
ท าความดีเพื่อ
สาธารณะแบ่งปัน ลด
ความเห็นแก่ตัว โดย
ยึดหลักพอเพียง มี

4. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและ

- 



   

 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
วินัย สุจริตจิต
สาธารณะ 
- กิจกรรมสาธารณะ
จิตอาสา 
- กิจกรรมการสวด
มนต์ไหว้พระเวลาเช้า 

สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดย
อาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
1. โรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูง
กว่าเป้าหมาย เพื่อ 
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์
คอร์รัปช่ัน (CPI) 
ของประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น 

1. พัฒนาและ 
ยกระดับการท างานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

- การเตรียมความ
พร้อมประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการ
ด าเนินงานของ 
โรงเรียน (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการตอบ
แบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ประจ าปี 
2565 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ 

1. ค่าคะแนนเฉล่ีย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
โรงเรียน (ITA) 

- 

2. ขับเคล่ือนนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้าน 

2. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ

3907 



 
 

 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัติ 

ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของโรงเรียนประจ าปี 
2565 
- นิเทศ ติดตามผล
การด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 2565 

ป้องกันการทุจริต  
ประจ าปี 2565 

2. เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ท่ีดีใน
องค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด 
ความเช่ือมั่นใน
กระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกัน
และต่อต้านการ
ทุจริต 

3. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
และการด าเนินงาน ใน
ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริต 

3. สร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่ายน่าสนใจ 
และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วม 
เป็นส่วนหนึ่งในการ 
ต่อต้านการทุจริต 
- ส่ือประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ต่อต้านการ 
ทุจริต ประจ าปี2565 

3. จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้าน 
การทุจริต เพื่อสร้าง 
การรับรู้ 

7,000 

4. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้ 
เหมาะสม สอดคล้อง 
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก 
ระดับ 

4. การจัดท าและ 
ประชาสัมพันธ์โดย
การมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับ 
บริการต่อระบบ 
บริหารจัดการงาน 
ส่ือสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 

- 

 5. โครงการศึกษาดู 
งานโรงเรียนสุจริต 

บุคลากรได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวคิดเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ท่ีดีใน
องค์กรด้านการ 
ตอต้านทุจริต 

25,000 

 



   

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
2/64 1/65 

1. การประกาศ 
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
- การประการ
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง
ปฏิบัติ 

 

ผู้บริหาร 
สถานศึกษา 
ครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา 
ทุกคนใน 
โรงเรียน 

-  ✓ กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

2. ปลูกฝังและสร้าง 
จิตส านึกและค่านิยม 
การต่อต้านและไม่
ทนต่อการทุจริต 
- เปิดหลักสูตรต้าน
ทุจริตให้นักเรียนได้
เรียน 
- อบรม เรื่องสถาบัน 
พระมหากษัตริย์กับ 
ประเทศไทย 
- จัดกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมใน
การต่อต้าน  
การทุจริต ป.ป.ช. 
สพฐ.  
น้อย, ป.ป.ช. สพฐ.  
ชุมชน 
- สร้างเครือข่ายและ 

ร้อยละของ 
จ านวน
บุคลากร 
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมมี
ความตระหนัก
รู้และได้รับ
การปลูกฝังให้
มีทัศนคติและ 
ค่านิยมท่ีไม่ 
ยอมรับการ 
ทุจริต 

นักเรียน 295 
คน 

- ✓ ✓ กลุ่มบริหาร 
กิจการ
นักเรียน 



 
 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
2/64 1/65 

การมีส่วนร่วมในการ 
ต่อต้าน การทุจริต  
ป.ป.ช. สพฐ. น้อย,  
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
3. ปรับฐานความคิด 
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- การประชุม
ประจ าเดือน 
"การกระท าท่ีถือเป็น 
เรื่องผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้ 
เรื่องผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนให้กับครูและ 
บุคลากร 

ร้อยละของ 
จ านวน
บุคลากรมี 
ความตระหนัก 
และปฏิบัติ
หน้าท่ีให้
เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

นักเรียน ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา  
295 คน 

- ✓ ✓ อ านวยการ 

4. ส่งเสริมกิจกรรม
ท าความดีเพื่อ
สาธารณะแบ่งปัน ลด
ความเห็นแก่ตัวโดย
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มี
วินัย สุจริต จิต
สาธารณะ 
- กิจกรรมสาธารณะ 
จิตอาสา 
- กิจกรรมการสวด 
มนต์ไหว้พระ 

ร้อยละของ 
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการต่อ
ระบบบริหาร 
จัดการงาน 
ส่ือสารเพื่อ 
ต่อต้านการ 
ทุจริต 

นักเรียน ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา  
321 คน 

- ✓ ✓ กลุ่มกิจการ 
นักเรียน 

5. การเตรียมความ
พร้อมประเมิน

ค่าคะแนน 
เฉล่ีย 

ผู้บริหาร ครู
และ บุคลากร 

3,907  ✓ กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 



   

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
2/64 1/65 

คุณธรรมและความ
โปร่งใสการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียน (ITA) 
- การประชุมเตรียม 
ความพร้อมการตอบ 
แบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ประจ าปี 
2565 
- การประชุมช้ีแจงให้ 
ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสฯ 

การประเมิน 
คุณธรรม 
และความ 
โปร่งใส 
ของโรงเรียน 
(ITA) 

ทางการศึกษา 

6. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ของโรงเรียนประจ าปี 
2565 

โรงเรียนม ี
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริต 
ประจ าปี 
2565 

ครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา 

- ✓  กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

7. สร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่ายน่าสนใจ 
และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการ 
ต่อต้านการทุจริต 
- ส่ือประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ต่อต้านการ 
ทุจริต ประจ าปี 
2565 โดยให้ความรู้
เรื่องเครือข่ายและ

จ านวน
รูปแบบ การ 
ประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการ 
ต่อต้านการ 
ทุจริต เพื่อ 
สร้างการรับรู้ 

ผู้บริหารครู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

7,000  ✓ กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 



 
 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
2/64 1/65 

การมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้าน การทุจริต 
ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
และสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมใน
การต่อต้าน การ
ทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. 
น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน 
8. การจัดท า web 
site และ
ประชาสัมพันธ์โดย
การมีส่วนร่วมของ 
ผู้รับบริการและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ 
ต่อระบบ
บริหารจัดการ
งานส่ือสาร
เพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 
(ช่องทาง/การ 
น าเสนข้อมูล) 

ผู้บริหาร ครู
และ บุคลากร 
ทางการศึกษา 

- ✓ ✓ กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

9. การศึกษาดูงาน
โรงเรียนสุจริต 

ร้อยละของ 
บุคลากรได้รับ 
ความรู้และ 
ประสบการณ์ 
ด้านการ
ต่อต้านทุจริต 

บุคลากรได้ 
แลกเปล่ียน 
เรียนรู้แนวคิด 
เกี่ยวกับภาพ 
ลักษณ์ท่ีดีใน 
องค์กรด้าน 
การต่อต้าน 
ทุจริต 

25,000  ✓ กลุ่ม 
บริหารงาน 
บุคคล 

 
 
 
 



   

 

แบบสรุปโครงกำร/กิจกรรมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.60-64 ท่ีประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 มีมติให้ขยายกรอบเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึง  

30 กันยายน พ.ศ. 2565) 
ยุทธศำสตร์ชำติ 

ว่ำด้วยกำร
ป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.60-64) 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 

กิจกรรมก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน/ประกาศเจตนารมณ์ด าเนินงานโรงเรียน
สุจริต 

- กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 

กิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการ
ต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริต  
- เปิดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้กับนักเรียน 

- กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
– อบรมช้ีแจงการประชุมประจ าเดือน "การกระท าท่ีถือ
เป็น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" สร้างความรับรู้เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับครูและบุคลากร 

- ทุกกลุ่มงาน 

- กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิต 
สาธารณะและการพัฒนา  
- กิจกรรมโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

29,500 
 

3,000 

ทุกกลุ่มงาน 

- กิจกรรมโครงการประหยัดพลังงาน 1,000 กลุ่มบริหาร 
ท่ัวไป 

- กิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 3,000 กลุ่มบริหาร 
ท่ัวไป 

- กิจกรรมโครงการพฒันากลุ่มบริหารงบประมาณ 13,000 บริหาร 
งบประมาณ 

- กิจกรรมโครงการบริหารนโยบายเรียนฟร ี 575,623 บริหาร 
งบประมาณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา 
ภบิาลใน สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

10,000 
 

ทุกกลุ่มงาน 
 



 
 

 

ยุทธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำร
ป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.60-64) 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบส ารวจ
หลักฐาน เชิงประจักษ์ ประจ าปี 2565 ประเมิน ITA 
โรงเรียน online  
- การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ web 
site  
- การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะประชุม 
ช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
- การสร้างส่ือประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต เช่น ภาพยนตร์ส้ัน 
ส่ือแผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
ประจ าปี 2565 

1,500 
 
 
- 
 

2,500 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 
ท่ี 278/2565 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรียมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้สถานศึกษา
ในสังกัดฯมีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาและเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานต่างๆของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็นคือ ข้อมูลพื้นฐาน  การบริหารงาน การบริหารเงิน
งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  เพื่อให้การด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน  

ดังนั้น เพื่อให้การน านโยบายสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนล าปางกัลยาณี สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง-ล าพูน จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานแก่
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
และติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
นายวิโรจ      หลักมั่น       ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี         ประธานกรรมการ 
นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์     รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ       กรรมการ 
นางพนิดา      สุประการ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
นายทวี         เข่ือนแก้ว       รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน         กรรมการ  
นายสมชาย    ใจไหว       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป       กรรมการ 
นางจันทรัตน์  ดวงฟ ู       ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ           กรรมการ 
นายหรินทร์    คะระวาด       ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ 
นายชลอ       ประชุมฉลาด    ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป      กรรมการ 



 
 

 

นางปารมี      สุปินะ       ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ        กรรมการและเลขานุการ 
นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์       หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน มีหน้าท่ีวางแผน ด าเนินงาน ประชุมกรรมการเพื่อช้ีแจงรายละเอียด

และแนวทางในการด าเนินงาน ควบคุม ดูแล ก ากับติดตามและประสานงานในฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ให้ค าปรึกษาและ
ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินของการประเมิน ITA ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินประกอบด้วย 

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ  ประธานกรรมการ 
นายสมชาย ใจไหว  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป   รองประธาน 
นางพนิดา  สุประการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   รองประธาน 
นายทวี   เข่ือนแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  รองประธาน 
นางพิมพ์ทอง  มหาแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย   กรรมการ 
นางลลิตา  ประชุมฉลาด หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
นางพรนภัส  เอื้อแท้  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   กรรมการ 
นายทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
นางมยุรี  ท้าวศรีชัย   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 1   กรรมการ 
นางนพพร  ปรียานนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 2  กรรมการ 
นายปฐวี  มณีวงศ์  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา   กรรมการ 
 นายยุทธนา  เถียรประภากุล หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ   กรรมการ 
นายฐิติพงศ์  มิ่งเช้ือ    หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
นายทศวัฒน์    หอมแก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานโรงเรียน   กรรมการ 
นางนงนุช แสนเงิน  หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
นางรุจิรัตน์   เป็งสา  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์   กรรมการ 
นางทิพวรรณ์  หงส์แก้ว หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 
นายชัยณรงค์ ภักศิลป์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการ 
นางนงนุช   แสนเงิน   หัวหน้างานสารสนเทศ    กรรมการ 
นายธีรวัฒน์   กันทะ  หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงาน  กรรมการ 
นางปารมี  สุปินะ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร  กรรมการและเลขานุการ 
นางวัชรียา        กฤตสิริทิพย์      หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพัชรินทร์  สุภายอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยรวบรวมเอกสำร มีหน้าท่ี ด าเนินงานจัดเตรียม จัดท า เอกสารหลักฐานร่องรอยท่ี
เกี่ยวกับประเด็นค าถามท่ีรับผิดชอบให้กับผู้รายงาน"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน์ 
ITA Online " ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัด
ท่ี๙ และตัวชี้วัดท่ี๑0   และจัดท าเอกสารตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and 



   

 

Transparency Assessment (OIT) ส่งในเมล italks2565@gmail.com  ใช้ ตั วอักษร Saraban PSK 16 
ภายในวันท่ี 22 สิงหาคม 2565   (แอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางพัชรินทร์ สุภายอง ) 

 

ตัวขี้วัดที่ ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล 
ค ำอธิบำย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ

สถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้สาธารณชนทราบใน ๕ ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การ
บริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา 

ประเด็นส ำรวจ ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๓๓ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 
*** ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลผู้รับผิดชอบ 
O1 โครงสร้างหน่วยงาน แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ของสถานศึกษา ประกอบด้วยต าแหน่งท่ีส าคัญ
และการแบ่งส่วนงานภายในเช่นงาน 4 ฝ่าย
หรือภาระงานและองค์กรคณะบุคคลเป็นต้น 

นายธีรวัฒน์ กันทะ 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของของผู้บริหารของสถานศึกษา
ประกอบด้วยช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 
ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
สถานศึกษาและผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของสถานศึกษา 

นายธีรวัฒน์ กันทะ 
 
 

O3 อ านาจหน้าท่ี แสด งข้ อมู ล เกี่ ย ว กั บ อ าน าจห น้ า ท่ี ขอ ง
สถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

นายธีรวัฒน์ กันทะ 

O4 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

จะต้องมี  
1. ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาสถานศึกษา
มากกว่า 1 ปี  
2. รายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์
หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด  
3. เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
งบประมาณ ปี ๒๕๖๕  
(ควรแสดงข้อมูลในปีท่ีผ่านมาไว้ด้วย) 
 

นายธีรวัฒน์ กันทะ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อสถานศึกษาอย่างน้อย ๔ 
ช่องทาง  

นายธีรวัฒน์ กันทะ 



 
 

 

1. ท่ีอยู่สถานศึกษา 
2. หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร  
3. ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail) 
4. แผนท่ีต้ังสถานศึกษา 
 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ

สถานศึกษาเช่น  
1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2546 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 
2. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ .ศ. 2457 และท่ีแก้ ไข
เพิ่มเติม 
3. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
4. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2546 
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
บริหารจัดการและขอบเขตหารปฏิบัติหน้าท่ี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคลในสังกัด
เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม
มาตรา 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ)  
6. กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2546 เป็นต้น  

นายธีรวัฒน์ กันทะ 

ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1. แสดงข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของ
สถานศึกษา 
2. เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ ๒๕๖5 

นายธีรวัฒน์ กันทะ 
นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ 

กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A 1 . แสดง ช่อ งทาง ท่ีบุ คคลภายนอกหรื อ

ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้  และสถานศึกษา
สามารถตอบข้อค าถามส่ือสารโต้ตอบกันได้ 
โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารได้สองทางเช่น  

นายชัยณรงค์  ภักศิลป์ 
นางพัชรินทร์  สุภายอง 
นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา 



   

 

*** ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลผู้รับผิดชอบ 
O10 แผนด าเนินงาน

ประจ าปี 
1. แสดงแผนการด าเนินภารกิจของ
สถานศึกษาท่ีมีระยะ 1 ปี มีข้อมูล
รายละเอียดของแผนเกี่ยวกับโครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ เป็นต้น  
2. เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี
๒๕๖๕ 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ 

O11 รายงานการก ากับ
ติดตามกาด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ 6 
เดือน 

1. แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี 
2. มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่นความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณท่ี
ใช้ด าเนินงานเป็นต้น 
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ 

O12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

1 . แสด งผลการด า เนิ น ง าน ตาม แผน
ด าเนินงานประจ าปี 
2 . มี ข้ อ มู ล ร าย ล ะ เอี ย ด ส รุ ป ผ ลก า ร
ด าเนินงาน เช่นผลการด าเนินการโครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายเป็นต้น 
3. เป็นรายงานผลการด าเนิน งานของ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

นางนงนุช  แสนเงิน 

Web board  กล่องข้อความ ถาม- ตอบ  
2. ต้องเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 

O9 Social Network 1. แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
เช่น  Facebook Line Twitter หรือ 
Instagram 
2. ต้องเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 

นายชัยณรงค์  ภักศิลป์ 
นางพัชรินทร์  สุภายอง 
นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา 



 
 

 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
O13 คู่มือการปฏิบัติงาน 1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ี

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันของทุกกลุ่มบริหาร 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
เช่น เป็ น คู่มื อปฏิ บั ติภ ารกิ จ ใด  ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานต าแหน่งใดก าหนด
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร (พัฒนางาน
ทุกงาน) 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ 

กำรให้บริกำร 
O14 คู่มือการบริหารการ

ให้บริการ 
1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบั ติ ท่ี
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้
เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
สถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติเช่น 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติส า หรับการ
ให้บริการประเภทงานให้บริการขั้นตอน การ
ให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ 
ระ ยะ เวลา ท่ี ใช้ ใน ก าร ให้ บ ริ ก าร  และ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ โดยการท าเป็น 
Flowchart ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ 
นางนงนุช  แสนเงิน 

O15 ข้อมู ล เชิ งสถิ ติการ
ให้บริการ 

1. แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ
ของสถานศึกษา 
2. เป็นข้อมูลการให้บริการท่ี เกิดขึ้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

นางนงนุช  แสนเงิน 

O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึ งพอใจการ
ให้บริการ 

1 . แสดงผลส ารวจความพึ งพอใจการ
ให้บริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของ
สถานศึกษา 
2. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 

นายธีรวัฒน์  กันทะ 

O17 E-Service 1. แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
ขอรับบริการตามอ านาจหน้าท่ีภารกิจของ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
2. สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง

นายชัยณรงค์  ภักศิลป ์
นางพัชรินทร์ สุภายอง 
 



   

 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 
 
 หมายเหตุ : * บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจตามกฎหมายของสถานศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการท่ีมีความส าคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน 

E-Service แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าท่ี ภารกิจของสถานศึกษา
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น SMSS++ (Scholl Management Support System) หมายถึง โปรแกรมสนับสนุน
การบริหารจัดการของสถานศึกษา ส าหรับให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้สารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษา 
ตามภาระงาน ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานท่ัวไป
โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ท่ีมีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือระบบส านักงานอัจฉริยะ โดยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถท างานได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

 
 

*** ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
O18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี 
1. แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีระยะ 1 ปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น
งบประมาณตามแหล่งท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 
เป็นต้น 
3. เป็นแผน ท่ีมี ระยะเวลาบัง คับใช้ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564-2565 

นายทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์ 

O19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ ๖ 
เดือน 

1. แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าเช่น
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็น
ต้น 
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก

นายทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์ 



 
 

 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ  เ ช่ น  ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น 
3. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

นายทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์ 

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ห รือ แผน การ จัดห า
พัสดุ 

จะต้องด าเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ .ศ. 
๒๕๖๐เป็นข้อมูลการจัดซื้ อ จัดจ้างใน
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ 

นางสาวรุจิรัตน์  เป็งสา 

O22 ประกาศเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุ 

1. แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผล
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น 
2 .เป็ น ข้ อ มู ล ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ใ น
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564-2565 

นางสาวรุจิรัตน์  เป็งสา 

O23 สรุปผลการจัดซื้ อจัด
จ้าง หรือจัดหาพัสดุ 

1. แสดงสรุปผลการจัดซื้ อจัดจ้างของ
สถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เช่นงานท่ีซื้อหรือจ้าง วงเงินท่ีซื้อหรือจ้าง 
ราคากลางวิธีการซื้อหรือจ้างรายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้างเป็นต้น 
3. จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) 
4 . เป็ น ข้ อ มู ล ก าร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ใน

นางสาวรุจิรัตน์  เป็งสา 



   

 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564-2565 

O24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

1 . แ ส ด งผ ล ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ข อ ง
สถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ี 
ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะเป็นต้น 
3. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2565 

นางสาวรุจิรัตน์  เป็งสา 

   

 

*** ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
1. แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท่ี มี จุ ดมุ่ งหม ายหรื อ วั ตถุ ป ระสง ค์ เพื่ อ
ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
2. เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือ
ผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมาย หรือนโยบายท่ี
ก าหนดในนามของสถานศึกษา 
3. เป็นนโยบายท่ียังใช้บังคับในสถานศึกษา
ในปีพ.ศ. 2564-2565 

นางปารมี  สุปินะ 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. แสดงการด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
ก า ลั งคน  ก ารสรรห าคน ดี คน เก่ ง เพื่ อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น 
2. เป็นการด าเนินการท่ีมีความสอดรับกับ

นางปารมี  สุปินะ 
นางศิริกานดา กันธิดา 



 
 

 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ 
O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ
O25 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2565 

O27 หลักเกณฑ์กาบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. ห ลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร 
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญก าลังใจ 
6. เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

นางปารมี  สุปินะ 
 

O28 รายงานผลกาบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

1. แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ 
เช่นผลการด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การ 
บริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
3 . เป็ น รายงานผลการด า เนิ น งาน  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

นางปารมี  สุปินะ 
 

กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O29 แนวปฏิบัติกาจัดการ
เรื่ อ ง ร้ อ ง เรี ย น ก า
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ข อ ง เจ้ า ห น้ า ท่ี ข อ ง
สถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
เช่น รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะ
ท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ

นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 



   

 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนส่วน
งานท่ีรับผิดชอบระยะเวลาด าเนินการเป็นต้น 

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

1. แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ข อ ง เจ้ า ห น้ า ท่ี ข อ ง
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
2. สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 
นางพัชรินทร์  สุภายอง 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 

1. แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และ ป ระพ ฤ ติ มิ ช อ บ ข อ งบุ ค ล าก ร ใน
สถานศึกษา 
2. มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนเช่น จ านวนเรื่อง เรื่องท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เป็น
ต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน) 
3. เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2565 

นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 
นางพัชรินทร์  สุภายอง 

กำรเปิดโอกำสกำรมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟั ง

ความคิดเห็น 
1. แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ 
2. สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นายชัยณรงค์  ภักศิลป์ 
นางพัชรินทร์ สุภายอง 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดง
ถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น 
2. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2565 

นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 

 



 
 

 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑0 กำรป้องกันกำรทุจริต 

ค ำอธิบำย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้สาธารณชนทราบใน ๑ ประเด็น ได้แก่ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ในสถานศึกษา ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นแสดงถึงความพยายามของสถานศึกษาท่ีจะป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษาให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ และมีการก ากับติดตามจนน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นส ำรวจ ประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัดย่อย (๘ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 
*** ตัวชีวั้ดย่อยที่ ๑0.๑ กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
O34 เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร 
1. แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารสถานศึกษาอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
2. ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ของสถานศึกษา 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาญี่ปุ่น 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาเกาหลี 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาจีน 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาฝรั่งเศส 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดง
ถึงการมี ส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน 
2. เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 
2565 

นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 
งานประชาสัมพันธ์ 

กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทจริต 

O36 การประเมินความ
เส่ียงทุจริตประจ าปี 

1. แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการ
ด าเนิน งานหรือการปฏิบั ติหน้ าท่ี ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของสถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 

นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 



   

 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
เช่นเหตุการณ์ความเส่ียง และระดับของ
ความเส่ียงมาตรการและการด าเนินการใน
การบริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

O37 การด าเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียงการ
ทุจริต 

1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดง
ถึ งการจัดการความ เส่ียงในกรณี ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของสถานศึกษา 
2 . เป็ น กิ จกรรมหรือการด าเนิ น การ ท่ี
สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ O36 
3.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 
1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดง
ถึ งการเสริมสร้ างวัฒ นธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมใน
การปฏิบั ติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่าง
ชัดเจน 
2. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 

แผนป้องกันกำรทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

1. แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น
โครงการกิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 
3. เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์ 
นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการ

1. แสดงความก้าวหน้าในการด า เนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

นางนงนุช  แสนเงิน 
นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 



 
 

 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตรอบ 6 
เดือน 

2. มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าเช่น
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิ จกรรมรายละ เอี ยดงบประมาณ ท่ี ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในสถำนศึกษำ 
O41 รายงานผลการ

ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 

1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
2 . มี ข้ อ มู ล ร าย ล ะ เอี ย ด ส รุ ป ผ ลก า ร
ด าเนินการ เช่นผลการด าเนินการโครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
3 . ใ ช้ ร าย งาน ผลก า รด า เนิ น ง าน  ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

นางนงนุช  แสนเงิน 
นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

*** ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อปอ้งกันกำรทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในสถำนศึกษำ 
O42 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1. แสดงการวิ เคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2565 
2. มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์  เช่น 
ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้อง
พัฒ นาให้ ดี ขึ้ น แนวทางก ารน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  
เป็นต้น 
3. มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ 
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการก าหนดแนว
ทางการก ากับ ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล เป็นต้น 

นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1. แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564- 2565 

นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 

  
 



 
 

 

4. คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูล OIT จ านวน 43 รายการจากผู้รับผิดชอบ จัดท าข้อมูล และรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลในระบบการประเมิน (OIT) หน้าเว็บไซต์โรงเรียนภายในวัน ท่ี 26 สิงหาคม 2565  
ประกอบด้วย 
 นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์      ประธานกรรมการ  
 นายธีรวัฒน์  กันทะ      รองประธานกรรมการ 
 นางพัชรินทร์  สุภายอง       กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5.คณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity 
and Transparency Assessment (OIT) มีหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีหน้าเว็บไซต์ของ
โรงเรียนให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานต่าง และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ     ประธานกรรมการ 
นางพนิดา  สุประการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
นายทวี   เข่ือนแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ  
นายสมชาย  ใจไหว  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
นางจันทรัตน์  ดวงฟู  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ            กรรมการ 
นายหรินทร์ คะระวาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    กรรมการ 
นายชลอ    ประชุมฉลาด      ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
นางปารมี  สุปินะ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ        กรรมการและเลขานุการ 

 
  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการฯ ตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง  ณ  วันท่ี  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 

 

         (นายวิโรจ  หลักมั่น) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 
 
 
 
 



   

 

ปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
 

กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง 

ล าพูน ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมิน  
ITA Online ของสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ
การประชุมออนไลน ์

คณะกรรมการ 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
๒๕๖๕ 

- โรงเรียนปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผย
ข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 
นางพัชรินทร์ สุภายอง 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ประชุมคณะกรรมการ มอบหมายภาระงาน นางสาวดวงเดือน  จิตอารีย์ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ - น าส่งข้อมูลให้ผู้ประสานงาน คณะท างานตามค าส่ัง 

๒๐ – ๒6 สิงหาคม ๒๕๖๕ - แอดมินน าเข้าข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

นางพัชรินทร์ สุภายอง 

27 -28 สิงหาคม 2565  คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
แนะน า แก้ไข ให้สมบูรณ์ 

คณะท างานตามค าส่ัง 

๒๙-31 สิงหาคม ๒๕๖๕ กำรตอบแบบ IIT 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ให้โรงเรียน 
- โรงเรียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ตอบแบบวัดรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ให้ได้เข้ามาตอบ 
- ประชุมการประเมิน IIT จากคณะครูและบุคลากร
ท่ีเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มสาระ จ านวน ๑๒๐ คน 
ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย 

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ 
นางพัชรินทร์  สุภายอง 
นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 

๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำรตอบแบบ EIT 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) ให้โรงเรียน 
- โรงเรียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ตอบแบบวัดรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก จ านวน ๔๐๕ คน ให้ได้เข้ามาตอบ 

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ 
นางพัชรินทร์  สุภายอง 
นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ 



 
 

 

กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
กันยายน ๒๕๖๕ กำรตอบแบบ OIT 

- โรงเรียนด าเนินการตอบแบบส ารวจ OIT 
คณะท างานตามค าส่ัง 

กันยายน ๒๕๖๕ กำรตรวจให้คะแนนและข้อเสนอแนะ 
ประมวลผลกำรประเมิน 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจและให้คะแนน
แบบ OIT ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผลและให้
ข้อเสนอแนะ 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท ารายงานผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

คณะท างานตามค าส่ัง 

ตุลาคม ๒๕๖๕ กำรประกำศผลคะแนน ITA Online 
- ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน 
ITA Online ของโรงเรียนและน าเสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะท างานตามค าส่ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

 

 

 
 

ประกำศโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

ที่ 298 /2565 

เรื่อง รายช่ือคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)(External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา(Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริตประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

.......................................................................................... 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยใช้แบบส ารวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน
การด าเนินงานของสถานศึกษา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น นั้นดังนัน้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อสถานศึกษา
ท่ีประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการท างานของ
โรงเรียนล าปางกัลยาณี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงขอประกาศรายช่ือ
คณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จ านวน 405 คนดังนี้  

๑.  นายวีรยุทธ  จงสถาพรพงศ์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒.  นายชิงชัย  ทิพมณฑา    กรรมการผู้แทนปกครอง 

๓.  พระครูสิริรัตน์โสภิต ดร.   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 

๔.  นางสาวรัตนา  ธะนะค า   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 

๕.  นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง    กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 

๖.  นายมงคล   ถูกนึก     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน   

๗.  นางรัชนี  ตรียกุล    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า   



 
 

 

๘.  นางวารี  โทณวนิก    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙.  นายมานัส  อนันตกิจไพบูรณ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    

๑๐. นายสุขพัฒน์  โสรัจจกิจ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    

๑๑. นางสาวพรเทวี  ไชยเนตร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    

๑๒. นางผ่องศรี  หน่อค า    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

13. นางสมสวย  ยะจินะ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑4. ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖     จ านวน 81 ห้อง รวม 392 คน   

ให้คณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จ านวน 405  คน ได้ถือปฏิบัติตามประกาศท่ีก าหนด 
เพื่อเป็นแนวทางในการการประเมินระดับการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อสถานศึกษาท่ีประเมิน ใน
ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการท างานของสถานศึกษา 
ระหว่างวนัท่ี ๒๐ – ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 3๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

                                                 

   ลงช่ือ          

    (นายวิโรจ  หลักมั่น) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 
ค าส่ังโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

ท่ี 297/2565 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ตามหนังสือ ท่ี ศธ ๑๔๓๔๔/ว ๓๑๒๓ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 เพื่อให้สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไชค์ของสถานศึกษาและเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการต่างๆ ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับแบบวัด
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ โดยก าหนดหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีท่ีผ่านมา 
ประกอบด้วยข้อมูล ๓ ส่วน ตังนี้ ส่วนท่ี ๑ การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ( Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IT) ส่วนท่ี ๒ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
(External Integrity and Transparency Assessment : ET) และส่วนท่ี ๓ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) นั้น 

เพื่อให้การน านโยบายสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนล าปางกัลยาณี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หน้าท่ี ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

นายวิโรจ   หลักมั่น      ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี      ประธานกรรมการ 
นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ     กรรมการ 
นางพนิดา  สุประการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
นายทวี   เข่ือนแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ 
นายสมชาย  ใจไหว  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
นางจันทรัตน์  ดวงฟู  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ            กรรมการ 
นายหรินทร์ คะระวาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    กรรมการ 
นายชลอ    ประชุมฉลาด      ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
นางปารมี  สุปินะ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ        กรรมการและเลขานุการ 
นางวัชรียา        กฤตสิริทิพย์ หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 

 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้การ
สนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และติดตามผลการด าเนินงาน ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยวำงแผนด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ  ประธานกรรมการ 
นายสมชาย ใจไหว  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป  รองประธาน 
นางพนิดา  สุประการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  รองประธาน 
นายทวี   เข่ือนแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธาน 
นางจันทรัตน ์  ดวงฟู  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ            กรรมการ 
นายหรินทร์ คะระวาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    กรรมการ 
นายชลอ    ประชุมฉลาด      ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
นางปารมี  สุปินะ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ        กรรมการและเลขานุการ 
นางวัชรียา        กฤตสิริทิพย์      หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ วางแผนก าหนดรูปแบบ แผนผังและขั้นตอนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานของโรงเรียนท่ี

เกิดขึ้นกับโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี ๑ การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IT) ส่วนท่ี ๒ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ
หน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ส่วนท่ี ๓ การเปิดเผยข้อมูลทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

 
๓. คณะกรรมกำร กำรด ำเนินกำรส่วนที่ ๑ กำรเก็บข้อมูลจำกบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ ( Internal 
Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประกอบด้วย 

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ  ประธานกรรมการ 
นายสมชาย ใจไหว  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป   รองประธาน 
นางพนิดา  สุประการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   รองประธาน 
นายทวี   เข่ือนแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  รองประธาน 
นางพิมพ์ทอง  มหาแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย   กรรมการ 
นางลลิตา  ประชุมฉลาด หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
นางพรนภัส  เอื้อแท้  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   กรรมการ 
นายทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
นางมยุรี  ท้าวศรีชัย   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 1   กรรมการ 
นางนพพร  ปรียานนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 2  กรรมการ 
นายปฐวี  มณีวงศ์  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา   กรรมการ 



   

 

นายยุทธนา  เถียรประภากุล หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ   กรรมการ 
นายฐิติพงศ์  มิ่งเช้ือ    หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน   กรรมการ 
นางปารมี  สุปินะ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร  กรรมการและเลขานุการ 
นางวัชรียา   กฤตสิริทิพย์ หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพัชรินทร์     สุภายอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษา ต้ังแต่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงาน ท่ีท างนกับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีได้มี
โอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และ
ความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การใช้
อ านาจ ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 
๔. คณะกรรมกำร กำรด ำเนินกำรส่วนที่ ๒ กำรเก็บข้อมูลจำกผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อหน่วยงำนภำครัฐ
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประกอบด้วย 

นายทวี   เข่ือนแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ประธานกรรมกำร 
นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ  รองกรรมการ 
นายสมชาย ใจไหว  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป  รองประธาน 
นางพนิดา  สุประการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  รองประธาน 
นายกฤชณ์ิพจน์  สะอาด  หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
นางณัฐนพัชร์   วงษ์วรเนตร หัวหน้าระดับช้ัน ม.1    กรรมการ 
นายณัฎฐพล   ขวัญเจริญ หัวหน้าระดับช้ัน ม.2    กรรมการ 
นางวิไล  มังจักร์  หัวหน้าระดับช้ัน ม.3   กรรมการ 
นางสายพร นาละออง หัวหน้าระดับช้ัน ม.4    กรรมการ 
นางกัญญารัตน ์ นาคอ่อน หัวหน้าระดับช้ัน ม.5   กรรมการ 
นายกิตติศักดิ์ พรมค า  หัวหน้าระดับช้ัน ม.6    กรรมการ 
นายหรินทร์  คะระวาท ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการและเลขานุการ  
นางวัชรียา        กฤตสิริทิพย์ หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพัชรินทร์     สุภายอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่  รวบรวมข้อมูล จากผู้รับบริการหรือ ผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้น าชุมชน 
องค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา โดย
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ได้มีโอกาสสะท้อนและ
แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน  ๓ ตัวช้ีวัด 



 
 

 

ได้แก่ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

 
๕. คณะกรรมกำร กำรด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูล และรวบรวมไฟล์เอกสำร ส่วนที่ ๓ กำรเปิดเผยข้อมูลทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประกอบด้วย 
 

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ  ประธานกรรมการ 
นายทศวัฒน์    หอมแก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานโรงเรียน   กรรมการ 
นางนงนุช แสนเงิน  หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
นางรุจิรัตน์   เป็งสา  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์   กรรมการ 
นางทิพวรรณ์  หงส์แก้ว หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญช ี   กรรมการ 
นายชัยณรงค์ ภักศิลป์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการ 
นางนงนุช   แสนเงิน   หัวหน้างานสารสนเทศ    กรรมการ 
นายธีรวัฒน์   กันทะ  หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงาน  กรรมการ 
นางปารมี  สุปินะ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร  กรรมการและเลขานุการ 
นางวัชรียา        กฤตสิริทิพย์ หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพัชรินทร์     สุภายอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูล และรวบรวมไฟล์เอกสาร ตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดแบ่งออกเป็น ๒ 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน, ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒การบริหารงาน, 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ, ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ตัวชี้วัด
ย่อยท่ี ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส, ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต, ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต, ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ดังรายละเอียดแนบท้ายค าส่ัง) 

 
๖. คณะกรรมกำร กำรด ำเนินกำรส่วนที่ ๓ กำรเปิดเผยข้อมูลทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประกอบด้วย 

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ     ประธานกรรมการ 
นางพนิดา  สุประการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
นายทวี   เข่ือนแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ 
นายสมชาย  ใจไหว  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
นางจันทรัตน์  ดวงฟู  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ            กรรมการ 
นายหรินทร์ คะระวาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    กรรมการ 
นายชลอ    ประชุมฉลาด      ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
นางปารมี  สุปินะ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ        กรรมการและเลขานุการ 

 



   

 

มีหน้ำที่ ตอบแบบส ารวจ ส ารวจการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) และจัดท าสรุปรายงานการด าเนินโครงการต่อสถานศึกษา 
 

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุผลตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นส าคัญและให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

 
ส่ัง ณ วันท่ี 30 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

      ลงช่ือ        
       (นายวิโรจ   หลักมั่น) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 
 

 


