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ค ำน ำ 

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทัง้ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตรวมทั้งสะท้องถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับซาติและระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธร รมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัด
ท้ัง 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุง
ระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และ
การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนล าปางกัลยาณีส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน
ขับเคล่ือนการด าเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการส าคัญ คือได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกรในการ
ป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและ ผล
คะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
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มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ

การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า "การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปปช. 
ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 มีมติให้ขยายกรอบเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึง 30 กันยายน 2565) ซึ่ง
ถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
"มาตรการข้องกันการทุจริตเชิงรุก" ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง ด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีรับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและนาไปสู่การพัฒนาตนเอง 
เพื่อให้การด าเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงานภาครัฐของประเทศ
ไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ส านักงาน ป.ป.ช ได้ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมิน ITA มี 3 เคร่ืองมือ ได้แก่ 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 

: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วย
ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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2 .  แบบวั ดการรับรู้ ของ ผู้มี ส่ วนไ ด้ ส่วนเ สียภายนอก ( External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ี
ประเมิน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการส่ือสาร และตัวช้ีวัดการปรับปรุง
ระบบการท างาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวขี้วัดการป้องกันการทุจริต เกณฑ์ระดับการประเมิน มี 7 
ระดับ ดังนี้ 

ผลคะแนน 95-100 คะแนน ระดับ AA 
ผลคะแนน 85-94 คะแนน ระดับ A 
ผลคะแนน 75-84 คะแนน ระดับ B 
ผลคะแนน 65-74 คะแนน ระดับ C 
ผลคะแนน 55-64 คะแนน ระดับ D 
ผลคะแนน 50-54 คะแนน ระดับ E 
ผลคะแนน 0-49 คะแนน ระดับ F 

 
2. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนล าปางกัลยาณีส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ปีงบประมาณ 2563  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียนล าปางกัลยาณีส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยภาพ รวมได้คะแนนเท่ากับ 90.64 คะแนน ซึ่งถือว่า
มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการเนินงานของหน่วยงาน ระดับ A เมื่อพิจารณาตามแบบวัดการรับรู้ท้ัง 3 ส่วน
พบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) ไ ด้คะแนนเท่ากับ 28.13 แบบวัดการรับรู้ ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT ) ได้คะแนนเท่ากับ 28.94 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้ คะแนนเท่ากับ 33.58 
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของโรงเรียนล าปางกัลยาณีในส่วนของแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT ) ได้คะแนน
เท่ากับ 28.94 จาก 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 96.47 เป็นอันดับท่ี 1 ซึ่งเป็นส่วนของตัวชี้วัดท่ี 6-8 ได้แก่
คุณภาพการด าเนินงาน (6) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.33 ประสิทธิภาพการส่ือสาร (7) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
96.56 การปรับปรุงระบบการท างาน (8) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.47 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีแสดงถึงความ
เช่ือมั่นในองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รองลงมาเป็นอันดับ 2 คือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ากับ 28.13 จาก 30 คะแนน 
คิดเป็นคะแนนร้อยละ 93.77 เป็นส่วนของตัวชี้วัดท่ี 1-5 ได้แก่การใช้อ านาจ (3) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.53 
การปฏิบัติหน้าท่ี (1) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.46 การแก้ไข 3 ปัญหาการทุจริต (5) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
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93.83 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (4) ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 92.39 การใช้งบประมาณ (2) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 88.64 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีพอสมควรและจะน าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป ส่วนแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ากับ 
33.58 ใน 40 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 83.95 น้อยสุด ในส่วนนี้เป็นในส่วนของตัวช้ีวัดท่ี 9-10 ได้แก่การ
เปิดเผยข้อมูล (9) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.88 การป้องกันการทุจริต (10) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.00 
พบว่ายังมีข้อผิดพลาดมากมายเช่น ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด ซึ่งจะได้ปรับปรุงพัฒนามากท่ีสุดใน
ครั้งต่อไป 
 
4. ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเฉล่ีย
28.13 จาก 30.00 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 93.77 บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ี
เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและแสดง
ความไว้วางใจต่อกรบริหารงานของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล และ
ยังคงต้องร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนไต้ส่วนเสียกายนอก (External)ได้คะแนนเฉล่ีย 
28.94 จาก 30.00 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 96.47 บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความ เช่ือมั่น
ในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยมีการให้
ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ 
และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนท้ังท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ ซึ่งต้อง
พัฒนาให้มีคุณภาพการด าเนินงาน การส่ือสาร การปรับปรุงระบบการท างาน ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉล่ีย 33.58 จาก 40.00 
คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 83.95 บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงมีการวางระบบท่ีดีเพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ต้องแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ี
จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนำเนื่องจำกได้คะแนนต่ ำสุด คือผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉล่ีย 33.58 จาก 40.00 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 83.95 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 9 
การเปิดเผย
ข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานข่าประชาสัมพันธ์
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

- ก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐาน 
ปัญหา อปุสรรท่ีเกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้
มีประสิทธิภาพ 
- ก าหนดให้มีการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไป
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการด าเนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาส ให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

ตามคู่มือหรือมาตรฐาน การ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในทุก
ภารกิจ 
- ประกาศแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
ให้เจ้าหน้าท่ีรับรู้อย่างท่ัวถึงในทุก
ระดับ 
- ควรมีการมอบหมายงานตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าท่ีในแต่ละงานให้ตรงตาม
สายงาน หน้าท่ีควรแจ้งหลักเกณฑ์
การประเมินผล การปฏิบัติงานให้
เจ้าหน้าท่ีทราบอย่างท่ัวถึง 
- ควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ ท่ีด าเนินการอยู่
เพื่อท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
- ควรก าหนดมาตรการ วางระบบ
ในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเฉพาะการตรวจสอบถึงความ
เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้
เสนองาน 
- ควรมีการเผยแพร่ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
เจ้าหน้าท่ีทราบอย่างท่ัวถึง 
- จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้การก ากับดูแล และการ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ราชการ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ี
รับทราบและปฏิบัติ 
- ควรมีการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีถึงประโยชน์ของ
การตรวจสอบเพื่อท่ีจะน าไป
ปรับปรุงการท างานต่อไป 
- ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการ
เรื่องร้องเรียนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีทราบอย่างท่ัวถึง 

ตัวชี้วัดท่ี 10 
การป้องกัน
การทุจริต 

(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตได้แก่ เจตจานง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมิน ความเส่ียงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรและ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตได้แก่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต 

- ควรมีการวางแผนและด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง 
- ควรมีการสร้างมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินข้างต้นช้ีให้เห็นว่า ส่ิงท่ีควรพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น และหน่วยงานควรให้
ความส าคัญมากขึ้นคือ ตัวชี้วัดท่ี 9-10 

ได้แก่การเปิดเผยข้อมูล (9) ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การป้องกันการทุจริต (10) ประกอบด้วย 1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต 

ตัว ช้ีวัด ท่ี  1-5 การรับรู้ ของ ผู้มี ส่วนไ ด้ ส่วนเ สียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ได้แก่การใช้อ านาจ (3) การปฏิบัติหน้าท่ี (1) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (5) การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ (4) การใช้งบประมาณ (2) 
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6. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
ให้พัฒนำมำกข้ึน 

มำตรกำร ขั้นตอน/วิธีกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
1. การเสริมสร้าง 
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ส่วน 
ตนและส่วนรวม 
ให้แก่นักเรียน
และบุคลากรของ 
โรงเรียน 

1. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- การประชุมประจ าเดือน 
"การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับครูและบุคลากร 
2. จัดท าเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร สร้าง
เครื่องมือการประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
3. การศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต 

- ทุกกลุ่มงาน รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 
และวันท่ี 30 
กันยายน 
2565 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียของโรงเรียน/ 
บุคคลภายนอก 
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนิน
กิจการในโรงเรียน 

1. การเตรียมความพร้อมประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของโรงเรียน (ITA) 
- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจ าปี 2565 
- การประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสฯ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
2. การจัดท า web site และประชาสัมพันธ์โดย
การ มีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 
- กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 
- กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 
- กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
- กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 
และวันท่ี 30 
กันยายน 
2565 

3. บุคลากรของ 
โรงเรียนประพฤติ 
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรการ
ขั้นตอน/วิธีการ 
ปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ การ 
ก ากับติดตาม 

1. ส่งเสริมกิจกรรมท าความดีเพื่อสาธารณะ
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
วินัย สุจริตจิตสาธารณะ 
- กิจกรรมสาธารณะจิตอาสา 
- กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ 
2. ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล 
- กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 
- กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 

รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 
และวันท่ี 30 
กันยายน 
2565 
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4. มีแนว 
ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตร่วมกัน 

1. การประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนประจ าปี 
2565 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการ และคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 
4. จัดท าแผนการใช้จ่ายประจ าปี การจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
3. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
- เปิดหลักสูตรต้านทุจริตให้นักเรียนได้เรียน 
- อบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. 
น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
- สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้าน การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, ป.ป.ช. 
สพฐ. ชุมชน 

- ทุกกลุ่มงาน 
- กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 
- ทุกกลุ่มงาน 
- กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 
 

รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 
และวันท่ี 30 
กันยายน 2565 

5. การส่งเสริม 
คุณ ลักษณะ 5 
ประการ ให้เกิด 
กับนักเรียน 

1. สร้างส่ือประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 
- ส่ือประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
ประจ าปี2565 โดยให้ความรู้เรื่องเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วมใน 
การต่อต้าน การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และสร้างเครือข่ายและการ
มีส่วนร่วมในการต่อต้าน การทุจริต ป.ป.ช. 
สพฐ. น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

- กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 
- กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 
และวันท่ี 30 
กันยายน 
2565 

 


