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สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ 



 

ประกาศโรงเรยีนบา้นทา่เกษม 
เรื ืื อ่ง มาตรการสง่เสรืมิคืณุธรรมและความโปร่งใสภายใน

หนว่ยงาน 
...................................... 

เพ  ื  ือใหก้ารบริหารราชการของโรงเรียนบา้นหน้าสถานี เป็นตามหลื กธรรมาภืิบาล มีความโปร งใส 
ตรวจสอบได ้ตลอดจนสอดคล้องก  บยุทธศาสตร์ชาตวิ าดว้ยการป้องก  นและปราบปรามการทุจรติและนโยบาย ของ
ร  ฐบาลเกดิประโยชน์สูงสุดแก หน วยงานของร  ฐและสอดคลอ้งก  บหล  กการตามมาตรา8 พระราชบ  ญญ ตกิาร จ  ดซ ้อ
จ  ดจา้งและการบรหิารพ สดุภาคร  ฐ พ.ศ. 2560 ค อ โปร งใสมีประสทิธภิาพ และประสทิธผิล และตรวจสอบ ได ้
โรงเรียนบา้นหน้าสถานี จงึก าหนดมาตรการส งเสรมิความโปร งใสในการ จ  ดซ ้อจ  ดจา้ง เพ อ่ให้โรงเรียนบา้น หน้าสถานีใช้
เป็นแนวทางในการปฏบิ  ตกิารจ  ดซ ้อจ  ดจ้าง ด  งน้ี 

1. ใหเ้จา้หน้าทีข่องโรงเรียน ซึง่ปฏบิ  ตหิน้าทีเ่กีย่วก  บการจ  ดซ ้อจ  ดจา้ง ด าเนินการจ  ดซ ้อจ  ดจา้งใหเ้ป็น ไป
ตามพระราชบ  ญญ ตกิารจ  ดซ ้อจ  ดจา้งและการบรหิารพ สดุภาคร  ฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคล  งว าดว้ย 
การจ  ดซ ้อจ  ดจา้งและการบรหิารพ  สดุภาคร  ฐ พ.ศ.2560 

2. ใหเ้จา้หนื้าทีข่องโรงเรียนบา้นหน้าสถานี ซึง่ปฏบิื ตหิน้าที  ืเกีย่วก  บการจ  ดซ ้อจ  ดจา้ง รายละเอืียด 
วืิธืีการและข  น้ตอนการจ  ดซ ้อจ  ดจา้งและการบรหิารพ สดุภาครื ฐ ใหเ้ป็นไปตามข  น้ตอน ระเบียบ
กระทรวงการคล  ง ว าดว้ยการจ  ดซ ้อจ  ดจ้างและการบรหิารพ สดุภาคร  ฐ พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการในระบบ
เคร อข ายสารสนเทศของ กรมฃบ ญชีกลางผ านระบบจ  ดซ ้อจ  ดจา้งภาคร  ฐ ดว้ยอเิล็กทรอนิกส์ ( Electronic 
Government Procurement : e-GP) ตามวธิืีการที  ืกรมบ  ญชีกลางก  ืาหนดแต ละขื ื ้นตอน 

3. หา้มมใิหเ้จา้หน้าทีื  ของโรงเรียนบา้นหน้าสถานี ซึง่ปฏบิื ตืิหน้าทีเ่กีย่วก  บการจ  ดซ ื้อจ  ดจื้าง การ
มีส วนได ้ส วนเสียก  บผูอ้ น่ขื้อเสนอหร อคู ส  ญญาของโรงเรียนบา้นหนื้าสถานี และใหื้คณะกรรมการต างทีไ่ดร้  บ 
การแต งต  ง้ ใหม้ีหน้าทีร่  บผดิชอบเกีย่วก  บการจ  ดซ ้อจ  ดจ้างและตอ้งใหค้ าร  บรองเป็นหน งส อการมีส วนไดส้ วนเสีย
ก  บผูอ้ น่ ขอ้เสนอหร อคู ส  ญญาของโรงเรียนบา้นหน้าสถานี 

4. หา้มมใิหเ้จา้หน้าทีื  ของโรงเรียนบา้นหน้าสถานี ซึง่ปฏบิื ตืิหน้าทีเ่กีย่วก  บการจ  ดซ ื้อผูอ้ ่นอาศ  ย
หน้าทีต่น หาประโยชน์จากการจ  ดซ ื้อจ  ดจ้างก  บโรงเรียนบา้นหน้าสถานืีหา้มใหบุ้คลากรภายนอกหน  ืวยงาน 
ใช้อ  ืานาจใน ต  ืาแหน งหนื้าที่ด าเนินงานโครงการทีเ่อ  ืื้อประโยชน์ ก บตนเองท  ง้ทืี  ืเกีย่วก  บต  วเงนิและไม  ื
เกี  ืยวก  บต  วเงนิทรื พย์สืิน หร อสทิธืิประโยชน์ทุกรูปแบบจ  ดใหมี้ระบบตรวจสอบเพ  ื  ือปื้องกื นการเป็น
ผูม้ีส  ืวนได้ส วนเสียก  บผูอ้  ื  ืนขื้อเสนอหร  ือ หน วยงานส าหร  บผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการซ ้อหร อจา้ง และ
เจา้หน้าทีจ่  ดซ ้อจ  ดจา้ง โดยผลการด าเนินการ ตรวจสอบ เพ อ่ปื้องก  นการเปื็นผืูื้มีส วนได้ส วนเสียก  บผูอ้  ื  ืน 
ส วนขอ้เสนอหร  ือคู ส  ญญาของโรงเรียนบา้นหน้าสถานี เสนอใหผู้อ้ านวยการโรงเรียนทราบ โดยเสนอผ าน
ห  วหน้าเจา้หน้าที ่

 

ประกาศ ณ ว  นที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

ลงช  ื  ือ 
(นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบา้นท าเกษม 



คํานํา 
ตามทืี  ืโรงเรียนบา้นหนื้าสถานี ไดจ้  ดท  ืาแผนปฏืิบ  ตืิการป้องก  นการทุจริต ประจ  ืาปี

งบประมาณ 2565 เพ ่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏบิ  ตงิานเพ ่อส งเสรมิคุณธรรมและความโปร งใสในการ
ด าเนินงานของ โรงเรียนบา้นหน้าสถานีตามแนวทางของแผนแม บทบูรณาการป้องก  นปราบปรามการทุจรติ
และประพฤต ิ มชิอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และเป็นไปตามมตคิณะร  ฐมนตรี เม อ่ว  นที ่23 มกราคม 
2561 ที ่ก าหนดให้ หน วยงานภาคร  ฐทุกหน วยงานใหค้วามร วมม อและเขา้ร วมการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร งใสใน 
การด าเนินงานของหน วยงานภาคร  ฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทางและเคร อ่งม อการประเมนิ 
ตามทืี  ืส  ืาน กงาน ป.ป.ช.ก  ืาหนด... " โรงเรียนบา้นหนื้าสถานี ไดจ้  ดท  ืารายงานการก  ืาก  บตืิดตามการ
ด  ืาเนินการ ป้องก  นการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เด อนแรก เพ ่อเผยแพร ความส าเร็จ ใน
การด าเนินการ ป้องก  น การทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ ่อเผยแพร การด าเนินการใหส้าธารณะชน ไดร้  บ
ทราบความ ค บหน้าใน การด าเนินการตามแผนป้องก  นการทุจรติ ของโรงเรียนหน้าสถานี รายงานฉบ บน้ี
ประกอบดว้ย สาระส าค  ญ โรงเรียนบา้นหน้าสถานี หว งเป็นอย างยิง่ว าการด าเนินการป้องก  นการทุจรติดว้ยความ
มุ งม  ่นและ ต  ง้ใจของ บุคลากรในส  งก  ดจะเป็นส  ืวนหนืึ  ืงในการยกระด  บคืุณธรรมและความโปร  ืงใสของ
หน วยงานการศกึษา ตาม ยุทธศาสตร์ชาตวิ าดว้ยการป้องก  นและปราบปรามการทุจริตทีก่ าหนดไวว้ า ประเทศไทย
ใสสะอาดไทยท  ง้ ชาตติา้นทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

 

รายงานการวืเิคราะหื  ผลการประเมนิคืณุธรรมและความโปร่งใสในการดืาํเนืนิการ ของ
โรงเรยีนบา้นหนา้สถาน ีสงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต 1 

ประจําปีงบประมาณ 2565 
********************** 

ส าน กงานคณะกรรมการป้องก  นและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ (ส าน กงาน ป.ป.ช.) ไดื้
พื ฒนาเคร อ่งม  ือการประเมืินเชืิงบวกเพ  ื  ือเป็นมาตรการปื้องกื นการทุจริต และเป็นกลไกในการสรื้าง
ความ ตระหน กใหห้น วยงานภาคร  ฐมีการด าเนินงานอย างโปร งใสและมีคุณธรรม โดยใชช้ ่อว า “การประเมนิ 
คุณธรรม และความโปร  ืงใสในการด  ืาเนืินงานของหน วยงานภาคร  ฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ป จจุบ  นการประเมนิคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงานของหน วยงานภาคร  ฐ ได้
ถูกก าหนด เป็นกลยุทธ ทีส่ าค  ญของยุทธศาสตร์ชาตวิ าดว้ยการป้องก  นและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 ซึง่ถ อ
เป็นการยกระด  บให ้เป็นการประเมนิคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงานของหน วยงานภาคร  ฐใหเ้ป็น 
“มาตรการป้องก  นการ ทุจรติเชืิงรุก” ทีห่น  ืวยงานภาคร  ฐท  ่วประเทศจะตื้อง ด  ืาเนืินการโดยมุ งหวื งให้ 
หน วยงานภาคร  ฐทีเ่ขา้ร  บการ ประเมนิไดร้  บทราบผลการประเมนิและแนวทางในการพ ฒนาและยกระด  บ 
หน วยงานในดา้นคุณธรรมและความ โปร งใสในการด าเนินงานไดอ้ย างเหมาะสม ITA เป็นการประเมนิเกีย่วก  บ
คุณล  กษณะดา้นคุณธรรมและความ โปร งใสของหน วยงาน ภาคร  ฐ ตลอดจนสถานศกึษาทีร่  บการประเมนิจะได้
ร  บทราบผลการประเมนิเพ ่อใหเ้กดิ ความตระหนื กและ น  ืาไปสู การพ ฒนาตนเอง เพ  ือใหก้ารด  ืาเนินงาน
ภาคร  ฐเป็นไปอย างมืีคืุณธรรมและความ โปร งใส ลดการทุจริต และประพฤตมิืิชอบ ก อใหเ้กิดประโยชน์ต อ
ประชาชนและต  ือประเทศชาตสูิงสืุด และไดมี้ ส วนร วมในการ พื ฒนาการด  ืาเนินงานภาคร  ฐของประเทศ
ไทยมีคืุณธรรมและความโปร  ืงใสมากยิง่ขืึื้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าน กงาน ป.ป.ช ไดก้ าหนดเกณฑ์การ
ประเมนิคุณธรรมและความโปร งใสในการ ด  ืาเนินงานของ สถานศืึกษาออนไลน์แบ งออกเป็น 10 ต  วชืีื้ว  ด ด  งน้ี 

 
1. การปฏบิ  ตหิน้าที ่
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใชอ้ านาจ 



4. การใช้ทร  พย์สนิของราชการ 
5. การแกื้ไขป ญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสทิธภิาพการส อ่สาร 
8. การปร  บปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยขอ้มูล 
10. การป้องก  นการทุจรติ 



เคร อ่งม อทีใ่ช้ในการประเมนิ ITA มี 3 เคร อ่งม อ ไดแ้ก  
1. แบบว  ดการร  บรูข้องผูม้ีส วนไดส้ วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีว  ตถุประสงค์เพ  ื  ือประเมินระด  บการรื บรูข้องผูมี้ส วนไดส้ วนเสืียภายในทีมี่ต  ือ
หน วยงาน ตนเอง ประกอบดว้ยต  วชืีื้วื ดการปฏบิ  ตหิน้าที่ ต  วชืีื้วื ดการใชง้บประมาณ ต  วชืีื้วื ดการ
ใชอ้  ืานาจต  วชืีื้วื ดการใช้ ทร  พย์สืินของทางราชการ และต  วชืีื้ว  ดการแกื้ไขป ญหาการทุจริต 

2. แบบว  ดการร  บรูข้องผูม้ีส วนไดส้ วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) มีว  ตถุประสงค์เพ  ื  ือประเมนิระด  บการร  บรูื้ของผูื้มีส วนได้ส วนเสืีย
ภายนอก ที  ืมีต อหน วยงานทีป่ระเมนิ ประกอบดว้ยต  วชืีื้ว  ดคุณภาพการด  ืาเนินงาน ต  วชืีื้วื ด
ประสทิธิภาพการส อ่สาร และ ต  วชืีื้วื ดการปร  บปรุงระบบการท  ืางาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีว  ตถุประสงค์เพ อ่ประเมนิระด  บการเปิดเผยขอ้มูลต อสาธารณะของหน วยงานเพ อ่ให้ 
ประชาชนสามารถเขื้าถงึได ้ประกอบดว้ยต  วชืีื้วื ดการเปิดเผยขอ้มูล และต  วชืีื้วื ดการป้องกื น
การทุจรติ เกณฑ์ระด  บการประเมนิ มี 7 ระด  บ ด  งน้ี 

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

 

ผลการประเมนิคืณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนืนิงานของโรงเรยีนบา้นทา่เกษม 
1. ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบา้นหน้าสถานี ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดค้ะแนน 92.30  ซึง่ถ อว ามีคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงาน อยู ใน
ระด  บ A  ผลคะแนนจากดา้นการร  บรืูื้ของผูื้มีส วนไดส้  ืวนเสืียภายใน (IIT) ได ้28.23 คะแนน การร  บรู้
ของผูม้ีส วนไดส้ วนเสียภายนอก (EIT) ได ้ 28.76 และดา้นการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) 
ได ้35.31 คะแนน 

2. ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบา้นหน้าสถานี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปไดด้  งน้ี 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พฒันาการ ผลตา่งของคะแนน ITA 
2563 92.30 - - 



ผลการประเมนิระด  บคุณธรรมและความโปร งใส (ITA) ของโรงเรียนบา้นหน้าสถานี ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีค  ืาคะแนนเท ากื บ 92.30 อยู  ืในระด  บ A มีรายละเอืียดคะแนนสูงสืุด 

ต  วชืีื้วื ดเรียงล  ืาด  บ ด  งน้ี 

อนัดบั ตวัชื ีื ้
วืดั 

คะแนน 

1 การปฏบิ  ตหิน้าที่ 97.98 
2 การใชง้บประมาณ 91.44 
3 การใชอ้ านาจ 96.91 
4 การใชท้ร  พย์สนิของทางราชการ 91.72 
5 การแก้ไขป ญหาการทุจรติ 92.38 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 100 
7 ประสทิธภิาพการส อ่สาร 98.48 
8 การปร  บปรุงการท างาน 89.09 
9 การเปิดเผยขอ้มูล 76.56 

10 การป้องก  นการทุจรติ 100 

สรืุปไดว้ า จืุดแขื็งทีห่น วยงานไดค้ะแนนสืูงสดุเท าก  บรื้อยละ 100 ค อ ต  วชืีื้วื ดที ่6,และ 10 

ส วนทีจ่ะตอ้ง พื ฒนาเน  ื  ืองจากไดค้ะแนนต ื  าสุด ค อ ต  วชืีื้วื ดที ่9 การเปิดเผยขอ้มูล ไดค้ะแนนเท าก  บ

รื้อยละ 76.56 

 
(1) ต  วชืีื้วื ดที ่1 การปฏบิื ตหินื้าที ่ไดื้คะแนนเท ากื บรื้อยละ 97.98 เป็นคะแนนที  ืได ้จากการ
ประเมนิการร  บรู ้ของบืุคลากรภายในหน วยงานต อการปฏบิื ตงิานของบุคลากรอ น่ในหน วยงานของ ตนเอง ใน
ประเด็นที ่เกีย่วขอ้ง ก  บการปฏืิบ  ตงิานโดยยึดหล  กตามมาตรฐาน มืีความโปร งใส ปฏืิบ  ตงิานหร  ือ 
ด  ืาเนินการตามขื ื ้นตอน และ ระยะเวลาที  ืก  ืาหนดไวื้อย างเคร งคร  ด และจะตอ้งเป็นไปอย างเท าเทืียม
ก  น ไม ว าจะ เป็นผูื้มาตดิต อท  ่วไป หร อ ผูม้าตดิต อทีรู่จ้  กก  นเป็นการส วนต  ว รวมไปถึงการปฏบิ  ตงิานอย างมุ งม  ่น
เต็ม ความสามารถและมีความ ร  บผืิดชอบ  ต องานในหน้าทีท่ี  ืร  บผดิขอบ ซึง่ลื้วนถ  ือเป็นลื กษณะการ
ปฏบิ  ตหิน้าที  ืใน ฐานะเจา้หน้าทีื  ของร  ฐอย าง มีคุณธรรมนอกจากน้ี ย  งประเมนิการร  บรูใ้นประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง
ก  บพฤตกิรรมการ เรียกร  บเงนิ ทร พย์สนิ หร อ ประโยชน์  อ  ื  ืน ๆ ของบืุคลากรอ  ื  ืนในหน  ืวยงานท  ง้ใน
กรณืีทีแ่ลกกื บการปฏืิบ  ตหินื้าที ่และในกรณีช วงเทศกาลหร อ วาระส  ืาค  ญ ต าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หร  ือแม้แต กรณีการให้เงนิ ทรื พย์สืิน หร อประโยชน์อ ่นๆ ต อบุคคลภายนอกซึง่ถ อเป็นความเสีย่งที่
อาจจะก อใหเ้กดิการร  บสนิบนไดใ้น อนาคต 

 
(2) ต  วชืีื้วื ดที ่2 การใชง้บประมาณ ไดื้คะแนนเท าก  บรอ้ยละ 91.44 เป็นคะแนน จากการประเมืินการ
ร  บรืูื้ของ บุคลากรภายในหน  ืวยงานต  ือการด  ืาเนินการต าง ๆ  ของหน  ืวยงานของตนเอง ใน ประเดื็นที่
เกีย่วขื้องกื บการใช้ จ ายเงนิงบประมาณ น บต  ง้แต การจ  ดท าแผนการใชจ้ ายงบประมาณประจ าปีและ เผยแพร 
อย างโปร งใส ไปจนถงึ ล  กษณะการใชจ้ ายงบประมาณของหน วยงานอย างคุม้ค า เป็นไปตาม ว  ตถุประสงค์ และไม 
เอ ้อประโยชน์ แก  ตนเองหร อพวกพื้อง การเบืิกจ ายเงนิของบุคลากรภายในในเร อ่งต าง ๆ  เช  ืน ค าท  ืางาน
ล  ืวงเวลา ค าว  สดุ อืุปกรณ์ หร อค าเดนิทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจ  ดซ ้อจ  ดจา้งและการตรวจ ร  บพ สดุดว้ย 
นอกจากน้ี ย  งให ้ความส าค  ญก  บการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในมีส วนร วมในการตรวจสอบการใช้ จ าย
งบประมาณของ หน วยงานตนเองได ้



(3) ต  วชืีื้วื ดที ่3 การใชอ้  ืานาจ ไดค้ะแนนเท าก  บรอ้ยละ 96.91 เป็นคะแนนจากการ ประเมินการร  บรูข้อง 
บุคลากรภายในหน วยงานต อการใชอ้ านาจของผูบ้  งค  บบ  ญชาของตนเอง ในประเด็นที ่เกีย่วขอ้งก  บการ มอบหมาย
งาน การประเมนิผลการปฏืิบ  ตงิาน การคื ดเล อกบุคลากรเพ  ื  ือใหส้ทิธืิประโยชน์ต าง ๆ  ซึง่จะตื้อง เป็นไป
อย างเป็นธรรมและไม เล อกปฏืิบ  ติ รวมไปถงึการใช้อ  ืานาจสื ื  งการให้ผูใ้ตบ้  งค  บบ  ญชาท  ืาในธืุระ ส วนต  ว 
ของผูบ้  งค  บบ  ญชาหร อท  ืาในสิื  งทีไ่ม  ืถูกตื้อง นอกจากน้ี ย  งประเมืินเกีย่วก  บกระวนการบรืิหารงานบืุคคล
ที ่อาจเกดิการแทรกแซงจากผูม้ีอ านาจ การซ ้อขายต าแหน ง หร อการเอ ้อผลประโยชน์ใหก้ลุ มหร อพวกพ้อง 

 
(4) ต  วชืีื้วื ดที ่4 การใชท้รื พย์สืินของทางราชการ ไดค้ะแนนเท ากื บรื้อยละ 91.72 เป็นคะแนนทีไ่ดจ้าก
การ ประเมืินการร  บรืูื้ของบุคลากรภายในหน  ืวยงานต อการใช้ทรื พย์สืินของราชการ ในประเดื็นที่
เกีย่วขื้องกื บ พฤตืิกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรื พย์สืินของราชการของหน วยงานไปเป็น ของ
ตนเองหร อไปใหผ้ืูื้อ  ื  ืน และพฤตกิรรมในการขอย มทร  พย์สนิของราชการ ท ง้การย มโดยบุคลากรภายใน 
หน วยงานและการย มโดย บุคคลภายนอกหน วยงานซึง่หน วยงานจะตอ้งมีกระบวนการในการขออนุญาตที ่ช ดเจน
และสะดวก นอกจากน้ี หน วยงานจะตอ้งมีการจ  ดท  ืาแนวทางปฏบิ  ตเิกีย่วก  บการใชื้ทร  พย์สืินของราชการ ทีื  
ถูกตื้อง เพ ่อเผยแพร ให ้บุคลากรภายในไดร้  บทราบและน าไปปฏบิ  ติ รวมไปถงึหน วยงานจะตอ้งมีการก าก  บ ดูแล
และตรวจสอบการ ใชท้ร  พย์สนิของราชการของหน วยงานดว้ย 

 
(5) ต  วชืีื้วื ดที ่5 การแกไ้ขป ญหาการทุจริต ไดื้คะแนนเท ากื บรอ้ยละ 92.38 เป็นคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ประเมนิ การร  บรูข้องบุคลากรภายในหน วยงานต อการแกื้ไขป ญหาการทุจรติของ หน  ืวยงาน ในประเด็นที่
เกีย่วขอ้งกื บ การใหค้วามส  ืาค  ญของผูบ้รืิหารสืูงสุดในการต  ือตา้นการทจุริตอย างจริงจ  ง โดยหน  ืวยงาน
จะตอ้งทบทวน นโยบาย ทีเ่กืี  ืยวขื้องกื บการปื้องกื นการทุจรติในหน  ืวยงานใหมี้ประสืิทธิภาพ และ 
จื ดท  ืาแผนงานดื้านการ ป้องก  นและ ปราบปรามการทุจรติของหน วยงาน เพ ่อใหเ้กดิการแกไ้ขป ญหาการ
ทุจรติได ้อย างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ ประเมืินเกีย่วก  บประสืิทธิภาพการแกไ้ชปื ญหาการทุจริตของ
หน วยงาน ที ่จะตื้องท  ืาใหื้การทุจริต ในหน วยงาน ลดลงหร อไม มีเลย และจะตอ้งสรา้งความเช อ่ม  ่นให้
บุคลากรภายใน ในการ รอ้งเรียนเม อ่พบเห็น การทุจรติ ภายในหน  ืวยงานดว้ย นอกจากน้ี หน  ืวยงานจะตื้อง
มืีกระบวนการเฝ้าระว  ง ตรวจสอบการทุจริต ภายใน หน วยงาน รวมถืึงการน าผลการตรวจสอบของฝ าย
ตรวจสอบ จากทื ื ้งภายในและ ภายนอกหน วยงาน ไป ปร  บปรุงการท างาน 

 
(6) ต  วชืีื้วื ดที ่6 คณุภาพการด  ืาเนินงาน ไดค้ะแนนเท ากื บรื้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนนที  ืไดื้จากการ
ประเมนิ การร  บรูข้องผูร้  บบรกิาร ผูม้าตดิต อ หร อผูม้ีส วนไดส้ วนเสียของหน วยงานต อ การคุณภาพการด าเนินงาน ใน 
ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งก  บการปฏบิ  ตหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่ โดยยดึหล  กตามมาตฐาน ข  น้ตอน และระยะเวลาที ่ก  ืาหนด
ไวอ้ย  ืางเคร งคร  ด และจะตอ้งเป็นไปอย างเท าเทืียมกื นไม  ืเล อกปฏบิ  ต ิรวมถืึง จะตื้องให้ขื้อมูลเกีย่วก  บ 
การด  ืาเนินการใหบ้รกิารของหน วยงานแก ผูร้  บบรืิการ ผืูื้มาตดิต อ หร อผูมี้ส วนไดส้ วน เสียอย าง
ตรงไปตรงมา ไม ปิดบ  งหร อบดิเบ อนขอ้มูล ซึง่สะทอ้นถงึการปฏบิ  ตหิน้าทีอ่ย างมีคุณธรรม และย  ง ประเมนิการ
ร  บรูเ้กีย่วก  บ ประสบการณ์ตรงในการถูกเจา้หน้าทีเ่รียกร  บเงนิ ทร พย์สนิ หร อประโยชน์อ น่ ๆ เพ ่อแลกก  บการ
ปฏบิ  ตหิน้าที ่ดว้ย นอกจากน้ีย  งประเมนิการร  บรูเ้กีย่วก  บการบรหิารงานและการด าเนินงานใน ภาพรวมของ
หน วยงาน ที ่จะต้องค  ืานึงถงึประโชน์ของประชาชนและส วนรวมเป็นหลื ก ไม มืีการเอ  ืื้อประโยชน์ ให้กื บ
บุคคลใดบืุคคลหน่ึง หร อกลุ มใดกลุ มหน่ึง 



(7) ต  วชืีื้วื ดที ่7 ประสทิธิภาพการส ่อสาร ไดื้คะแนนเท าก  บรอ้ยละ 98.48 เป็นคะแนนที  ืไดจ้ากการ
ประเมนิ การ ร  บรืูื้ของผูร้ื บบรืิการ ผืูื้มาตดิต อ หร อผูมี้ส วนไดส้ วนเสืียของหน วยงานต  ือ 
ประสทิธิภาพการส  ือสารใน 
ประเด็นที ่ เกีย่วขอ้งก  บการเผยแพร ขอ้มูลของหน วยงานในเร อ่งต าง ๆ ต อสาธารณชน ผ านช องทางทีห่ลากหลาย 
สามารถ เขา้ถงึไดง้ าย และไม ซ  บซอ้น โดยขอ้มูลทีเ่ผยแพร จะตอ้ง ครบถว้นและเป็นป จจุบ  น โดยเฉพาะอย างยิง่ 
ผลการ ด าเนินงานของหน วยงานและขื้อมูลทีส่าธารณชนควรร  บทราบ รวมถืึงการจ  ดใหื้มีช องทางให้
ผูร้ื บบรกิาร ผูม้า ตดิต อ หร อผูม้ีส วนไดส้ วนเสีย สามารถส งค าตชิมหร อ ความคดิเห็นเกีย่วก  บการด าเนินงานการ
ใหบ้รกิาร และมืี การช้ีแจงในกรณีทืี  ืมืีขื้อก  งวลสงส  ยไดื้อย างชื ดเจน นอจากน้ี ย  งประเมนิการร  บรู้
เกี  ืยวก  บการจ  ดใหมี้ ช  ืองทางให้ ผูม้าตดิต อสามารถรอ้งเรียนการทุจริตของเจา้หน้าที ่ในหน  ืวยงานดว้ย ซึง่
สะทอ้นถืึงการส  ื  ือสารก  บ ผูร้ื บบรกิารผืูื้ มาตดิต อ หร  ือผูื้มีส วนได้ส วนเสืียอย างมืี ประสิทธืิภาพ 

 
(8) ต  วชืีื้วื ดที ่8 การปร  บปรุงการท  ืางาน ไดื้คะแนนเท าก  บรื้อยละ 89.09 เป็นคะแนนที  ืไดื้จากการ
ประเมนิการ ร  บรืูื้ของผูร้ื บบรกิาร ผูม้าตดิต  ือ หร อผูมี้ส วนได้ส วนเสียของหน วยงานต อ การปร  บปรุงระบบ
การท  ืางานใน ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกื บการปรื บปรุงพ  ฒนาหน วยงาน ท  ง้การปฏืิบ  ตงิานของเจื้าหน้าที่และ
กระบวนการท  ืางาน ของหน วยงานใหื้ดียิง่ขึน้ รวมไปถึงการน าเทคโนโลยืีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ  ื  ือให้
เกดิความสะดวกรวดเรื็ว มากยิง่ขึน้ โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสใหผู้ร้  บบรกิารหร อผูม้าตดิต อ เขา้มา มีส วนร วม
ในการปร  บปรุง พ ฒนาการด าเนินงานเพ ่อใหส้อดคลอ้งก  บความตอ้งการดว้ย ท ง้น้ี นอกจากหน วยงาน จะตอ้ง
ปร  บปรุง พ ฒนาการด าเนินงานใหด้ีขึน้แลว้ ย  งควรใหค้วามส าค  ญก  บการปร  บปรุงการด าเนินงานใหม้ี ความโปร งใสมาก 
ขึน้อีกดว้ย 

(9) ต  วชืีื้วื ดที ่9 การเปิดเผยขื้อมูล ไดื้คะแนนเท าก  บรอ้ยละ 76.56 เป็นคะแนนที  ืได ้จากการประเมินการ 
เผยแพร ขอ้มูลทีเ่ป็นป จจุบ  นบนเว็บไซต์ของโรงเรียนว  ดป าแดง เพ ่อเปิดเผยขอ้มูลต าง ๆ ของหน วยงานให ้
สาธารณชนไดร้  บทราบ ใน 5 ประเด็น ค  ือ (1) ขอ้มูลพ ้นฐาน ไดแ้ก  ื ขื้อมูลพ  ืื้นฐาน ข าว
ประชาสื มพื นธื์ และการ ปฏสิ  มพ  นธ์ขอ้มูล (2) การบรหิารงาน ไดแ้ก  แผนด าเนินงาน การปฏบิ  ตงิานและการ
ใหบ้รกิาร (3) การบรหิาร เงนิงบประมาณ ไดแ้ก  แผนการใช้จ ายงบประมาณประจ าปี และการจ  ดซ ้อจ  ดจา้งหร อการ
จ  ดหาพ สดุ (4) การ บรหิารและพ ฒนาทร  พยากรบุคคล ไดแ้ก  นโยบายการบรหิาร ทร พยากรบุคคลการ
ด าเนินการตามนโยบายการ บรหิารทร  พยากรบุคคล และหลื กเกณฑ์การบรหิารและพื ฒนา ทร  พยากรบืุคคล
และ (5) การส งเสรืิมความ โปร งใสในหน วยงานไดแ้ก  การจ  ดการเร อ่งรอ้งเรียนการทุจรติและ การเปิดโอกาสใหเ้กดิ
การมีส วนร วม ซึง่การ เผยแพร ขอ้มูลในประเดน็ขา้งต  นแสดงถงึความโปร งใสในการ บรหิารงานและการด าเนินงาน
ของหน วยงาน 

 
(10) ต  วชืีื้วื ดที ่10 การปื้องกื นการทุจรติ ไดื้คะแนนเท าก  บรอ้ยละ 100 เป็น คะแนนทีไ่ดื้จากการ 
ประเมนิ การ เผยแพร ขอ้มูลทีเ่ป็นป จจุบ  นบนเว็บไซต์ของโรงเรียนว  ดป าแดง เพ ่อเปิดเผยการด าเนินการต าง ๆ 
ของหน วยงาน ใหส้าธารณชนไดร้  บทราบ ใน ๒ ประเด็น ค อ (๑) การ ด าเนินการเพ ่อป้องก  นการทุจรติ ไดแ้ก  
เจตจ านงสุจรติ ของผูบ้รหิาร การประเมนิความเสีย่งเพ ่อการ ป้องก  นการ ทุจรติ การเสรมิสรา้งว  ฒนธรรม
องค์กร และ แผนปฏืิบ  ตกิารป้องก  นการทจุรติ และ (2) มาตรการ ภายในเพ  ื  ือ ปื้องกื นการทุจริต ไดแ้ก  
มาตรการภายในเพ  ื  ือ ส งเสรมิความโปร งใสและป้องก  นการทุจรติ ซึง่การ เผยแพร ขอ้มูล ในประเด็นขา้งตน้
แสดงถงึการใหค้วามส าค  ญ ต อผลการประเมนิเพ  ื  ือน าไปสืู  ืการจ  ดท  ืามาตรการ ส งเสรมิความ โปร งใส
ภายในหน  ืวยงาน และมืีการก  ืาก  บ ตดิตามการน าไปสู การปฏบิ  ตอิย างเป็นรูปธรรม 



ขอ้เสนอแนะในการจดัทํามาตรการเพือ่ขบัเคลือ่นการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายใน หนว่ยงาน ให้
ดขี ึน้ 

 
 

มาตรการ ข ัน้ตอนหรอืวธิกีาร การกํากบัตดิตาม 
(๑) มีแนวทางปฏบิ  ตเิกีย่วก  บ การใช้ จ  ดท าแนวทางปฏบิ  ตเิกีย่วก  บ การใช้ - รายงานความกา้วหน้าและสรุปผล 
ทร  พย์สืินของราชการที ่ถูกตื้อง ทร  พย์สืินของราชการที ่ถูกตื้อง ณ สิน้ปีงบประมาณ 
(๒) ใหค้วามรูเ้กีย่วก  บการ ปื้องกื น ฝึกอบรมหร อประชุมพน กงานใน  

ผลประโยชน์ท  บซอ้น หน วยงานเพ อ่ใหค้วามรูเ้กีย่วก  บ  

 ผลประโยชน์ท  บซอ้น  

(๓) ใหค้วามรูเ้ร อ่งการ ประเมนิ รณรงค์ใหค้วามรูเ้ร อ่งการประเมนิ  

คุณธรรมและความ โปร งใสในการ คณุธรรมและความโปร งใสในการ  

ด าเนินงานของหน วยงานภาคร  ฐ ด าเนินงานของหน วยงานภาคร  ฐ ผ าน  

 ส อ่ส  งคมออนไลน์หร อส อ่ สารสนเทศ  

 ของหน วยงาน  

(๔) การจ  ดท าประกาศขอ้ ปฏบิ  ต ิ มีการจ  ดท าประกาศขอ้ปฏบิ  ติ ใน การ  

ในการขอย มทรื พย์สืิน ของทาง 
ราชการ 

ขอย มทร  พย์สืินของทาง ราชการไป
ใชื้ 

 

ไปใช้ในการ ปฏบิ  ตงิาน ในการปฏบิ  ตงิาน ใหบุ้คคลภายในและ  

 ภายนอก หน วยงานทราบใหช้  ดเจน  

(๕) การเปิดเผยขื้อมูล ขื้อเท็จจรงิ 
แก  ืผู ้

จ  ดท าประกาศไม เรียกรอ้ง ประโยชน์  

มาใชบ้รกิารอย างถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา อ  ื  ืนใดในการปฏบิื ต ิหน้าที ่และมีการ  

และมีแนวทางใน การ ใหผู้ม้าตดิต อ จ  ดท าประกาศไม เรียกร  บผลประโยชน์  

อย างโปร งใส หร อ ทร พย์สนิใด ๆ  

(๖) การตรวจสอบและต ออายุ เว็บไซต์ ตรวจสอบ และปร  บปรุงเวื็บไซต์ ของ  

ใหท้  นก าหนดเวลาพรอ้มที ่จะเผยแพร  หน วยงานใหเ้ป็นปื จจุบื น  

ขอ้มูลให้ ประชาชน ทราบ   

(๗) เปิดโอกาสใหผู้ร้  บบรกิาร หร อ ผูม้ี ประชาสื มพื นธ์ช  ืองทางการ 
รอ้งเรียน 

 

ส วนได้ส วนเสืียเขา้มา มีส  ืวนร วมใน
การ 

การใหข้อ้เสนอแนะ เพ ่อใหบุ้คลากร  

ปร บ ปรุงการ ด าเนินงาน และสาธารณชน ร  บทราบ  

(๘) มีการมอบหมายงานการ ปฏบิ  ตงิาน (1) สรา้งความเขา้ใจร วมก  น เกีย่วก  บ  

รวมถืึงการ ประเมนิผล การปฏืิบ  ตงิาน เกณฑ์การประเมนิและ การท างาน  

ตามระด  บคุณภาพ ของงาน โดยไม  (2) ผูบ้ริหารเน้นในทีป่ระชืุม เร อ่ง  

เล อกปฏืิบื ต ิ ความเป็นธรรมในการประเมืิน เพ  ื  ือ
เพืิ  ืม 

 

 ความตระหน กใหก้  บ ห วหน้างาน  

 


