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ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Trans patency Assessment - ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 มี เจตนารมณ์มุ่ งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล
ผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้ งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับซาติและ
ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธร รมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้
งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔๘) การใช้ทรัพย์สั่นของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพ
การด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร(๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ 
(๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกายใน ( Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(Eternal และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บ
ไซด์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ '๖4 โรงเรียนบ้านหนองเป่ าปี่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้
ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดัน
กลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลต่อการยกระดับ ค าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศ
ไทยให้มีอันตับและ ผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ใบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕64 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ “Integrity and Transparency Assessment: ITA" ปัจจุบัน  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่
ส าคัญของยุทศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (ท.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งถือ
เป็นการยกระดันให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐให้เป็น 
"มาตรการป้องกับการทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง ด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐที่ข้าราชการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานใน
ด้านคุณธรรมเละความโปร่งใสในการด าเนินงานให้อย่างเหมาะสม 

ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะค้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะให้รับทราบผลการประเมินเพ่ือให้เกิดความตระหนักและน าไปสู่การ
พัฒนาตนเอง เพ่ือให้การด าเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และไห้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ด าเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ. ศ.๒564 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมเละความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
๓. การใช้อ านาจ 
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
๘. การปรับปรุงระบบการท างาน 
๙. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency  

Assessment : IIT) มีวัตประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเองประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัตการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 
 



2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ชองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการท างาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrated Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต เกณฑ์ระดับการประเมิน มี 
๗ ระดับ ดังนี้ 

ผลคะแนน ๙๕ – ๑๐๐  คะแนน ระดับ AA 
ผลคะแนน ๘๕ – ๙๔  คะแนน ระดับ A 
ผลคะแนน ๓๕ – ๘๔  คะแนน ระดับ B 
ผลคะแนน ๖๕ - 7๔  คะแนน ระดับ C 
ผลคะแนน ๕๕ – ๖๔  คะแนน ระดับ D 
ผลคะแนน ๕๐ – ๕๔  คะแนน ระดับ E 
ผลคะแนน o – ๔๔  คะแนน ระดับ F 
 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๒4 โดยภาพ ร่วม
ได้คะแนนเทา่กับร้อยละ 98.30 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ตามแบบวัดการรับรู้ทั้ง ๓ ส่วน พบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment :IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 30.00 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 30.00
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrated Transparency Assessment : OIT) ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 38.30  
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ในแต่ละตัวชี้วัดคงไม่ได้เพราะทางโรงเรียนทราบผลคะแนนแต่ละตัวชี้วัตแต่จะทราบในภาพรวมรวมของ
แต่ละแบบส ารวจเท่านั้นที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและ จุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ ในส่วนของแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT)  ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 100 เป็นส่วนของตัวชี้วัดที่ ๑-๕ ได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 24  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแสดงถึงความเชื่อมั่นในองค์กรของ
ผู้มีส่วนใต้ส่วนเสียภายใน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 ได้คะแนนเท่ากับ ส่วนของแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT) และเป็นส่วนของ
ตัวชี้วัดที่ ๖ ได้แก่ คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งถือว่าอยู่



ในเกณฑ์ที่ดี  และจะน าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrated Transparency Assessment : OIT ) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.75 มีคะแนนต่ าสุดในส่วนนี้
เป็นในส่วนของตัวชี้วัดที่ ๙-๑๐ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต พบว่ายังมีข้อผิดพลาดมากมาย
เช่น ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ซึ่งจะปรับปรุงพัฒนามากที่สุดในครั้งต่อไป 

 

 4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกางด าเนินงานของหน่วยงาน 
๔.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 30.00 จาก ๓๐.๐0 เท่ากับร้อยละ 100 บ่งชี้ให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดย
บุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล และยังคงต้องร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนไห้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 30.00 จาก ๓0.00 เท่ากับร้อยละ 100 บ่งซี่ให้
เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายืดหลักตาม
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่
น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ ซึ่งต้องพัฒนาให้มีคุณภาพการด าเนินงาน การ
สื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างน ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิด เผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrated 
Transparency Assessment: OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 38.30 จาก ๔0.00 เท่ากับร้อยละ 95.75  
บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงมีการวางระบบที่ ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับหราบอย่างเป็นปัจจุบัน ต้องแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrated Transparency Assessment: OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 38.30 จาก 
๔0.00 เท่ากับร้อยละ 95.75 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล  
2 . การบริหารงาน  ได้ แก่  แผนการ
ด า เนิ น งานการปฏิ บั ติ งานและการ
ให้บริการ  
3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุ คคล  ได้ แก่  น โยบ ายการบ ริห าร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
หลั ก เกณ ฑ์ ก ารบ ริห ารและพั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

1. ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติ
ตามคู่มือหรือมาตรฐานปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงขั้นตอน
การท างานให้มีประสิทธิภาพ  
2. ก าห น ด ให้ มี ก ารก ากั บ ดู แลก าร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัดในทุกภารกิจ  
3. ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่รับรู้
อย่างทั่วถึงในทุกระดับ  
4. ก าหนดมาตรฐานการวางระบบในการ
ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสใน
ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โด ย เฉ พ าะก า ร
ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน  
5. ควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ือน าผล
การวิ เคราะห์ มาใช้ ในการปรับปรุ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ใ น
ปีงบประมาณที่ด าเนินการอยู่เพ่ือให้การ
จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่า  
6. ควรมีการมอบหมายงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
งานให้ตรงตามสายงานหน้าที่  
7. ควรแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่าง
ทั่วถึง  
8. ควรมีการเผยแพร่ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืนทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ
อย่างทั่วถึง 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล  
2 . การบริหารงาน  ได้ แก่  แผนการ
ด า เนิ น งานการปฏิ บั ติ งานและการ
ให้บริการ  
3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุ คคล  ได้ แก่  น โยบ ายการบ ริห าร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
หลั ก เกณ ฑ์ ก ารบ ริห ารและพั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

9.  จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
การก ากับดูแลและการตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการและเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติ 
10. ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
กั บ เจ้ า ห น้ า ที่ ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบที่จะน าไปปรับปรุงในการ
ท างาน  
11. ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดหาเรื่อง
ร้องเรียนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ทราบอย่างทั่วถึง 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 

1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การ
ประเมินความเสี่ยง เพ่ือการป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2 . มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุ จริต  ได้ แก่  มาตรการภายใน เพ่ื อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต 

1. วางแผนและด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริตอย่างแท้จริง  
2. สร้างมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

 

ผลการประเมนิขา้งตันชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนา เพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนความส าคัญมากข้ึนคือ 
การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย  

1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
๒) การบริหารงาน ได้แก่แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  



๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย  
๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน

ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและป้องกันการ
ทุจริต  

๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต 

 

 6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้พัฒนามากขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1. ข้อมูลพื้นฐาน จัดท าข้อมูลพื้นฐาน 

ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2564 และ
วันที่ 30 กันยายน 
2564 

2. แผนด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติงานและคู่มือ
การให้บริการ 

จัดท าแผนด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติงานและคู่มือ
การให้บริการของกลุ่ม
งาน 

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2564 และ
วันที่ 30 กันยายน 
2564 

3. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณและการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
งบประมาณประจ าปีและ
การจัดหาพัสดุ 

จัดท าแผนการใช้จ่าย
ประจ าปี การจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2564 และ
วันที่ 30 กันยายน 
2564 

4. นโยบายการบริหาร
ทรัพยากร ด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร 

ก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดท าหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2564 และ
วันที่ 30 กันยายน 
2564 

 
 
 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
5. การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และ
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม 

จัดท ามาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

ผู้บริหารและ
คณะกรรมการ
คณะท างานตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2564 และ
วันที่ 30 กันยายน 
2564 

6. การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

จัดท าเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร สร้างเครื่องมือ
การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือป้องกันการทุจริตการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

ผู้บริหารและคณะท างาน
ตามโครงการสุจริต 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 254 และ
วันที่ 30 กันยายน 
2564 

7. มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

จัดท ามาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต
ได้แก่  
- มาตรการการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
- มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
- มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
- มาตรการป้องกันการ
รับสินบน 
- มาตรการการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลยพินิจ 

- ผู้บริหาร 
- คณะท างานตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต 
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2564 และ
วันที่ 30 กันยายน 
2564 

 


