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บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ โรงเรียนบา้นทา่เกษม ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต  1 
ที ่พเิศษ/2565 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เรือ่ง ก าหนดแนวทางปฏบิตัติามมาตรการในการด าเนินการเพื่อสง่เสรมิความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรียนบา้นหน้าสถานี 

ตามทีโ่รงเรียน โรงเรียนบา้นหน้าสถานีไดก้ าหนดมาตรการปฏบิตังิานส่งเสรมิคุณธรรมและความ 
โปรง่ใสในการด าเนินเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นของบุคลากรในโรงเรียนบา้นหน้าสถานี รายละเอียดดงั 
แนบมา 

งานพสัดุ จงึเห็นควรกบัมาตรการปฏบิตังิานสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเพื่อ 
ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นของบุคลากรในโรงเรียนบา้นหน้าสถานี มาก าหนดแนวปฏบิตัติามมาตรการเพื่อ 
สง่เสรมิความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง ของโรงเรียนบา้นหน้าสถานี โดยตรวจสอบถงึความเกีย่วขอ้งระหวา่ง 
เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานจดัซ้ือจดัจ้างและผูเ้สนอราคา เพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นขอจดัจ้าง พระราชบญัญตั ิ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั,ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย พ.ศ.2560 การจดัซ้ือจดัจา้ง และ
การบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

1.  ใหต้รวจสอบบุคลากรในโรงเรียนบา้นหน้าสถานี  มีใหเ้ป็นผูเ้สนอราคาหรือคูส่ญัญาท ากบัหน่วยงาน 
2. บุคลากรทีม่ีความเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนองานจะปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกส์ หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการซ้ือ หรือจา้งโดย วธีิ
คดัเลือก หรือคณะกรรมการซ้ือจา้งโดยวธีิเฉพาะเจาะจง หรือคณะกรรมการตรวจ รบัพสัดุในคร ัง้นั้นไมไ่ด ้

โดยการด าเนินการใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุแจง้หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบความเกีย่วขอ้งของ 
บุคลากรกบัผูเ้สนองาน ดงัน้ี 

กรณีผูเ้สนอราคาเป็นบรษิทั/กจิการรว่มคา้ใหต้รวจสอบกบัรายชือ่ของกรรมการบริษทั ตาม
หนงัสือ รบัรอง การจดทะเบียนนิตบิุคคล ซึง่ออกโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

กรณีผูเ้สนอราคาเป็นหา้งหุน้สว่นใหต้รวจสอบกบัรายชือ่ผูเ้ป็นหุ้นสว่นของหา้งหุน้สว่นจ ากดั และ
รายชือ่หุน้สว่นผูจ้ดัการของหา้งหุน้สว่นตามหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล ซึง่ออกโดยกรม 
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

กรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา/คณะบุคคลทีม่ใิชนิ่ตบิุคคลใหต้รวจสอบจากส าเนาบตัร 
ประจ าตวัประชาชน 

หากผลการตรวจสอบพบว่ามีความเกีย่วขอ้งของบุคลากรกบัผูเ้สนองานหรือผูเ้สนองานคดัคา้นวา่ 
บุคลากรเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนองานรายอืน่ ใหผู้น้ ั้นหยุดปฏบิตัหิน้าทีใ่นเรือ่งนั้นไวก้อ่น และรบัทราบเพื่อส ั่งการ 
ตอ่ไป 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมตัแิบบฟอร์มการตรวจสอบเรือ่งความเกีย่วขอ้งระหว่าง 
เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานจดัซ้ือจดัจ้างและผูเ้สนอราคาซึง่ไดแ้นบเสนอมาพรอ้มบนัทกึฉบบัน้ี 

 
 
 

ลงชือ่ 
(นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ์) 

ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการ โรงเรียนบา้นทา่เกษม 



มาตรการปฏบิตังิาน สง่เสรมิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน เพือ่ป้องกนัการ
ทจุรติภายในสถานศกึษา 

ของโรงเรยีนบา้นทา่เกษม 
********************************** 

ดว้ยผลการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อป้องกนัการทุจรติภายในสถานศกึษาพบวา่การปฏบิตังิานของ 
ขา้ราชการและบุคลากรในโรงเรียนบา้นหน้าสถานีน าไปตามเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์การซึง่เป็น 
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติเพราะพฤตกิรรมการมีผลประโยชน์ทบัซอ้นบางประการเป็นความผดิทาง 
วนิยัทางอาญา หรือทางแพ่ง จงึก าหนดมาตรการปฏบิตังิานของบุคลากรในโรงเรียนบา้นหน้าสถานี ดงัน้ี 

ขอ้ 1 การจดัซ้ือจดัจา้งใหถื้อปฏบิตัติามแนวการปฏบิตังิานในการตรวจสอบบุคลากรในโรงเรียนบา้น 
หน้าสถานี ถงึความเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนองานในการจดัซ้ือจดัจา้ง ดงัน้ี 

หา้มมใิหบุ้คลากรในโรงเรียนบา้นหน้าสถานีเป็นคูส่ญัญาหรือมีสว่นไดเ้สียในสญัญาทีท่ ากบัหน่วยงาน 
ทีบุ่คลากรผูน้ ั้นปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทีเ่ป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่มีอ านาจการตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

1.2 การด าเนินการจดัซ้ือหรือจา้งแตล่ะคร ัง้ ในโรงเรียนบา้นหน้าสถานี ใหเ้จา้หน้าที ่
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อใหต้รวจสอบความเกีย่วขอ้งของบุคลากรกบัผูเ้สนองาน 

1.3 บุคลากรทีม่ีความเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนองานจะปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการพิจารณาการ 
ประกวดราคา หรือคณะกรรมการซ้ือโดยวธีิคดัเลือก หรือคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ หรือคณะกรรมการ ตรวจ
การจา้งในการจดัซ้ือหรือจา้งในคร ัง้นั้นไมไ่ด ้

1.4 กรณีผลการตรวจสอบพบวา่มีความเกีย่วขอ้งของบุคลากรกบัผูเ้สนองานหรือผูเ้สนองาน 
คดัคา้นวา่บุคลากรเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนองานรายอืน่ใหผู้น้ ั้นหยุดปฏบิตัหิน้าทีใ่นเรือ่งนั้นไว ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
เพื่อทีผู่บ้งัคบับญัชา ไดม้ีค าส ั่งตอ่ไป 

1.5 เมือ่ผูบ้งัคบับญัชาไดร้บัรายงานความเกีย่วขอ้งของบุคลากรกบัผู้เสนองาน ใหร้บัเพื่อ 
ประโยชน์แหง่ความยุตธิรรมและเป็นไปเพื่อปกป้องรกัษาผลประโยชน์ของทางราชการ 

ขอ้ 2 การปฏบิตังิานของบุคลากรในโรงเรียน จะตอ้งไม่มีพฤตกิรรมตอ่ไปน้ีดงั 
2.1 กระท ากจิกรรมหรือประกอบอาชีพเสรมิซึง่มีลกัษณะเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้นหรือเป็น 

การขดักนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกบัประโยชน์สว่นรวม 
2.2 เรียกรบั หรือยอมจะรบั หรือยอมใหผู้อื้น่เรียกรบั หรือยอมจะรบั ซึง่ของขวญั ทรพัย์ 

สิง่ของ อนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกหรือมีผลใหต้อ้งกระท าการในหน้าทีโ่ดยมชิอบ 
2.3 ใช้ต าแหน่งหน้าทีห่รือกรรมการใดทีเ่ป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดดว้ยความไมเ่ป็นธรรม หรือ

เป็นการเลือกปฏบิตั ิ
2.4  ด าเนินการ  หรืออนุมตัโิครงการใดอนัเป็นเหตุใหต้นหรือบุคคลอืน่ไดป้ระโยชน์อนัมชิอบ 

ดว้ยกฎหมาย  
2.5  กระท าการใดในหน้าทีห่รือรว่มมือกนักระท าการใด  อนัเป็นการฉ้อราษฎร์บงัหลวง 
2.6 รบัของขวญัหรือของก านลัหรือประโยชน์อืน่ใดจากบุคคลอืน่ทีไ่มใ่ช่ญาติ เวน้แต ่ ปกต ิ

ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวฒันธรรมหรือใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม และในแตล่ะ โอกาสม ี
ราคาไมเ่กนิสามพนับาท 

ขอ้ 3 บุคลากรในโรงเรียนบา้นหน้าสถานี จะตอ้งไมใ่ชเ้วลา หรือเงนิ หรือบุคลากร หรือทรพัย์สนิ หรือ 
บุคลากร หรือสิง่อ านวยความสะดวกของทางราชการ เพื่อประโยชน์ ท าธุรกจิของตนเพื่อประโยชน์สว่นตนหรือ 
ผูอ้ืน่ 



บทก าหนดโทษ 
 

ขอ้ 4 การบุคลากรผูใ้ดฝ่าฝืนแนวทางปฏบิตังิาน1ใหผู้ค้วบคุมหรือผูบ้งัคบับญัชาวา่กลา่วตามขอ้ 
ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบุคลากรผูใ้ดฝ่าฝืนแนวทางปฏบิตังิาน2และขอ้3ใหต้ามขอ้ ผูบ้งัคบับญัชา 
โทษทณัฑ์บนไว้ และการละเลยไมป่ฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัจินกอ่ให้เกดิความเสียหาย ด าเนินการทางวนิยั 
ทนัที 



คาน า 

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดจ้ดัใหม้ีการประเมนิแบบออนไลน์ การประเมนิมี 10 ตวัชี้วดั มีวธิีการประเมนิ 
1. การรบัรูข้อง ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายใน (IIT) 2. การรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายนอก (EIT) 3. การเขา้ถงึ 
ขอ้มูล เว็บไซต์ หลกัของหน่วยงานทีใ่ชใ้นการสือ่สารตอ่สาธารณะ (OIT) ซึง่ผลคะแนนของโรงเรียน ทีไ่ด ้รอ้ย
ละ 92.30 เพื่อเป็นการยกระดบัผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสการด าเนินงานของ ใหบ้รรลุเป้าหมาย
และตวัช้ีวดัตามแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาตปิระเด็นการ ตอ่ตา้นการทุจรติ และประพฤตมิชิอบของ
หน่วยงานทีเ่ขา้รบัการประเมนิจะตอ้งมีผลคะแนน 90 คะแนนขึน้ไป ดงันั้น โรงเรียนจงึไดด้ าเนินการวเิคราะห์
ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงานเพือ่เป็น การยกระดบัการด าเนินงานในดา้นคุณธรรม
ความโปรง่ใสของหน่วยงานในปีงบประมาณ ตอ่ไป 



รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
********************** 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) ได ้
พฒันาเครือ่งมือการประเมนิเชงิบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกนัการทุจรติ และเป็นกลไกในการสรา้งความ 
ตระหนกัใหห้น่วยงานภาครฐัมีการด าเนินงานอยา่งโปรง่ใสและมีคุณธรรม โดยใชชื้อ่วา่ “การประเมนิ คุณธรรม 
และความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” ปจัจุบนัการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ไดถู้กก าหนด 
เป็นกลยุทธ์ทีส่ าคญัของยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 ซึง่ถือเป็น การ
ยกระดบัใหเ้ป็นการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัให้ 
เป็น “มาตรการป้องกนัการทุจรติเชงิรุก” ทีห่น่วยงานภาครฐัท ั่วประเทศจะตอ้ง ด าเนินการโดยมุง่หวงัให ้
หน่วยงานภาครฐัทีเ่ขา้รบัการประเมนิไดร้บัทราบผลการประเมนิและแนวทางในการพฒันาและยกระดบั หน่วยงาน
ในดา้นคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม ITA เป็นการประเมนิเกีย่วกบั คุณลกัษณะ
ดา้นคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน ภาครฐั ตลอดจนสถานศกึษาทีร่บัการประเมนิจะได ้รบัทราบผล
การประเมนิเพื่อใหเ้กดิความตระหนกัและ น าไปสูก่ารพฒันาตนเอง เพื่อใหก้ารด าเนินงานภาครฐั เป็นไปอยา่งมี
คุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจรติ และประพฤตมิชิอบ กอ่ใหเ้กดิประโยชน์ตอ่ประชาชน และตอ่
ประเทศชาตสูิงสุด และไดม้ีส่วนรว่มในการ พฒันาการด าเนินงานภาครฐัของประเทศไทยมีคุณธรรม และความ
โปรง่ใสมากยิง่ขึน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านกังาน ป.ป.ช ไดก้ าหนดเกณฑ์การประเมนิ คุณธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ สถานศกึษาออนไลน์แบง่ออกเป็น 10 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

 
1. การปฏบิตัหิน้าที ่
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรพัย์สนิของราชการ 
5. การแกไ้ขปญัหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสทิธภิาพการสือ่สาร 
8. การปรบัปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยขอ้มูล 
10. การป้องกนัการทุจรติ 



เครือ่งมือทีใ่ช้ในการประเมนิ ITA มี 3 เครือ่งมือ ไดแ้ก่ 
1. แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวตัถุประสงค์เพือ่ประเมนิระดบัการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายในทีม่ีตอ่หน่วยงาน 
ตนเอง ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัการปฏบิตัหิน้าที่ ตวัช้ีวดัการใช้งบประมาณ ตวัช้ีวดัการใชอ้ านาจตวัช้ีวดัการใช ้
ทรพัย์สนิของทางราชการ และตวัช้ีวดัการแกไ้ขปญัหาการทุจรติ 

2. แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) มีวตัถุประสงค์เพือ่ประเมนิระดบัการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายนอก ทีม่ี
ตอ่หน่วยงานทีป่ระเมนิ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพการด าเนินงาน ตวัช้ีวดัประสทิธภิาพการสือ่สาร และ 
ตวัช้ีวดัการปรบัปรุงระบบการท างาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมนิระดบัการเปิดเผยขอ้มูลตอ่สาธารณะของหน่วยงานเพื่อให ้
ประชาชนสามารถเขา้ถงึได้ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัการเปิดเผยขอ้มูล และตวัช้ีวดัการป้องกนัการทุจรติ เกณฑ์ 
ระดบัการประเมนิ มี 7 ระดบั ดงัน้ี 

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

 

ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของโรงเรยีนบา้นหนา้สถาน ี
1.  ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบา้นหน้าสถานีประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดค้ะแนน 92.30 ซึง่ถือวา่มีคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน 
อยูใ่นระดบั A ผลคะแนนจากดา้นการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายใน (IIT) ได ้28.23 คะแนน การ
รบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายนอก (EIT) ได ้28.76 และดา้นการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) 
ได้ 35.31 คะแนน 

2.  ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบา้นหน้าสถานี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 

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



ผลการประเมนิระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของโรงเรียนบา้นหน้าสถานี ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคา่คะแนนเทา่กบั 92.30 อยูใ่นระดบั A มีรายละเอียดคะแนนสูงสุด ตวัช้ีวดั 

เรียงล าดบัดงัน้ี 

อนัดบั ตวัชีว้ดั คะแนน 
1 การปฏบิตัหิน้าที ่ 97.98 
2 การใช้งบประมาณ 91.44 
3 การใชอ้ านาจ 96.91 
4 การใช้ทรพัย์สนิของทางร-าชการ 91.72 
5 การแก้ไขปญัหาการทุจรติ 92.38 
6 คณุภาพการด าเนินงาน 100 
7 ประสทิธภิาพการสือ่สาร 98.48 
8 การปรบัปรุงการท างาน 89.09 
9 การเปิดเผยขอ้มูล 76.56 

10 การป้องกนัการทุจรติ 100 

สรุปไดว้า่ จุดแข็งทีห่น่วยงานไดค้ะแนนสูงสุดเทา่กบัรอ้ยละ 100 คือ ตวัช้ีวดัที่ 6,และ 10 สว่นที ่

จะตอ้ง พฒันาเน่ืองจากไดค้ะแนนต ่าสุด คือ ตวัช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยขอ้มูล ไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 76.56 

 
(1) ตวัช้ีวดัที่ 1 การปฏบิตัหิน้าที่ ไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 97.98 เป็นคะแนนทีไ่ด ้จากการประเมนิการรบัรู ้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานตอ่การปฏบิตังิานของบุคลากรอืน่ในหน่วยงานของ ตนเอง ในประเด็นที ่เกีย่วขอ้ง
กบัการปฏบิตังิานโดยยดึหลกัตามมาตรฐาน มีความโปรง่ใส ปฏบิตังิานหรือ ด าเนินการตามข ัน้ตอน และ
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั และจะตอ้งเป็นไปอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะ เป็นผูม้าตดิตอ่ท ั่วไป หรือผูม้า
ตดิตอ่ทีรู่จ้กักนัเป็นการสว่นตวั รวมไปถงึการปฏบิตังิานอยา่งมุง่ม ั่นเต็ม ความสามารถและมีความ รบัผดิชอบตอ่
งานในหน้าทีท่ีร่บัผดิขอบ ซึง่ลว้นถือเป็นลกัษณะการปฏบิตัหิน้าทีใ่น ฐานะเจา้หน้าทีข่องรฐัอยา่ง มีคุณธรรม
นอกจากน้ี ยงัประเมนิการรบัรูใ้นประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการ เรียกรบัเงนิ ทรพัย์สนิ หรือ ประโยชน์อืน่ 
ๆของบุคลากรอืน่ในหน่วยงานท ัง้ในกรณีทีแ่ลกกบัการปฏบิตัหิน้าที่ และในกรณีชว่งเทศกาลหรือ วาระส าคญั 
ตา่ง ๆตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแมแ้ตก่รณีการใหเ้งนิ ทรพัย์สนิ หรือประโยชน์อืน่ๆ ตอ่ 
บุคคลภายนอกซึง่ถือเป็นความเสีย่งทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิการรบัสนิบนไดใ้น อนาคต 

 
(2) ตวัช้ีวดัที ่2 การใช้งบประมาณ ไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 91.44 เป็นคะแนน จากการประเมนิการรบัรูข้อง 
บุคลากรภายในหน่วยงานตอ่การด าเนินการตา่ง ๆ  ของหน่วยงานของตนเอง ใน ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช ้
จา่ยเงนิงบประมาณ นบัต ัง้แตก่ารจดัท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีและ เผยแพรอ่ยา่งโปรง่ใส ไป จนถงึ
ลกัษณะการใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ เป็นไปตาม วตัถุประสงค์ และไมเ่อ้ือประโยชน์ แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบกิจา่ยเงนิของบุคลากรภายในในเรือ่งตา่ง ๆ เชน่ คา่ท างานลว่งเวลา คา่วสัดุ อุปกรณ์
หรือคา่เดนิทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งและการตรวจ รบัพสัดุดว้ย นอกจากน้ี ยงัให ้ความส าคญั
กบัการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในมีสว่นรว่มในการตรวจสอบการใช้ จา่ยงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้ 



(3) ตวัช้ีวดัที่ 3 การใชอ้ านาจ ไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 96.91 เป็นคะแนนจากการ ประเมนิการรบัรูข้อง 
บุคลากรภายในหน่วยงานตอ่การใชอ้ านาจของผูบ้งัคบับญัชาของตนเอง ในประเด็นที ่เกีย่วขอ้งกบัการ 
มอบหมายงาน การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การคดัเลือกบุคลากรเพื่อใหส้ทิธปิระโยชน์ตา่ง ๆ ซึง่จะตอ้ง 
เป็นไปอยา่งเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏบิตัิ รวมไปถงึการใช้อ านาจส ั่งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท าในธุระ สว่นตวั 
ของผูบ้งัคบับญัชาหรือท าในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง นอกจากน้ี ยงัประเมนิเกีย่วกบักระวนการบรหิารงานบุคคลที่ 
อาจ เกดิการแทรกแซงจากผูม้ีอ านาจ การซ้ือขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ใหก้ลุม่หรือพวกพ้อง 

 
(4) ตวัช้ีวดัที ่4 การใชท้รพัย์สนิของทางราชการ ไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 91.72 เป็นคะแนนทีไ่ดจ้ากการ 
ประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานตอ่การใชท้รพัย์สนิของราชการ ในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
พฤตกิรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรพัย์สนิของราชการของหน่วยงานไปเป็น ของตนเองหรือไปใหผู้อื้น่ 
และพฤตกิรรมในการขอยืมทรพัย์สนิของราชการ ทัง้การยืมโดยบุคลากรภายใน หน่วยงานและการยืมโดย 
บุคคลภายนอกหน่วยงานซึง่หน่วยงานจะตอ้งมีกระบวนการในการขออนุญาตที ่ชดัเจนและสะดวก นอกจากน้ี 
หน่วยงานจะตอ้งมีการจดัท าแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชท้รพัย์สนิของราชการ ทีถู่กตอ้ง เพื่อเผยแพรใ่ห ้
บุคลากรภายในไดร้บัทราบและน าไปปฏบิตัิ รวมไปถงึหน่วยงานจะตอ้งมีการก ากบั ดูแลและตรวจสอบการ ใช้
ทรพัย์สนิของราชการของหน่วยงานดว้ย 

 
(5) ตวัช้ีวดัที่ 5 การแกไ้ขปญัหาการทุจรติ ไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 92.38 เป็นคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิ 
การรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานตอ่การแกไ้ขปญัหาการทุจรติของ หน่วยงาน ในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การใหค้วามส าคญัของผูบ้รหิารสูงสุดในการตอ่ตา้นการทุจรติอยา่งจรงิจงั โดยหน่วยงานจะตอ้งทบทวน นโยบาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัการทุจรติในหน่วยงานใหม้ีประสทิธภิาพ และ จดัท าแผนงานดา้นการ ป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหาการทุจรติได้ อยา่งเป็นรูปธรรม รวมไปถงึการ
ประเมนิเกีย่วกบัประสทิธภิาพการแกไ้ชปญัหาการทุจรติของหน่วยงาน ที ่จะตอ้งท าใหก้ารทุจรติ ในหน่วยงาน
ลดลงหรือไมม่ีเลย และจะตอ้งสรา้งความเชือ่ม ั่นใหบุ้คลากรภายใน ในการ รอ้งเรียนเมือ่พบเห็น การทุจรติ
ภายในหน่วยงานดว้ย นอกจากน้ี หน่วยงานจะตอ้งมีกระบวนการเฝ้าระวงั ตรวจสอบการทุจรติ ภายในหน่วยงาน 
รวมถงึการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท ัง้ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน ไป ปรบัปรุงการ
ท างาน 

 
(6) ตวัช้ีวดัที ่6 คุณภาพการด าเนินงาน ไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ ๑๐๐ เป็นคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิ การ
รบัรูข้องผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิตอ่ หรือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของหน่วยงานตอ่ การคุณภาพการด าเนินงาน ใน 
ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่ โดยยดึหลกัตามมาตฐาน ข ัน้ตอน และระยะเวลาที ่ก าหนด
ไวอ้ยา่งเครง่ครดั และจะตอ้งเป็นไปอยา่งเทา่เทียมกนัไมเ่ลือกปฏบิตัิ รวมถงึ จะตอ้งใหข้อ้มูลเกีย่วกบั การ
ด าเนินการใหบ้รกิารของหน่วยงานแกผู่ร้บับรกิาร ผูม้าตดิตอ่ หรือผูม้ีสว่นไดส้ว่น เสียอยา่งตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบงัหรือบดิเบือนขอ้มูล ซึง่สะทอ้นถงึการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งมีคุณธรรม และยงั ประเมนิการรบัรูเ้กีย่วกบั 
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าทีเ่รียกรบัเงนิ ทรพัย์สนิ หรือประโยชน์อืน่ ๆ เพื่อแลกกบัการปฏบิตัหิน้าที ่
ดว้ย นอกจากน้ียงัประเมนิการรบัรูเ้กีย่วกบัการบรหิารงานและการด าเนินงานใน ภาพรวมของหน่วยงาน ที ่
จะตอ้งค านึงถงึประโชน์ของประชาชนและสว่นรวมเป็นหลกั ไมม่ีการเอ้ือประโยชน์ ใหก้บับุคคลใดบุคคลหน่ึง 
หรือกลุม่ใดกลุม่หน่ึง 



(7) ตวัช้ีวดัที ่7 ประสทิธภิาพการสือ่สาร ไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 98.48 เป็นคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิ 
การ รบัรูข้องผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิตอ่ หรือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของหน่วยงานตอ่ ประสทิธภิาพการสือ่สารใน 
ประเด็นที ่เกีย่วขอ้งกบัการเผยแพรข่อ้มูลของหน่วยงานในเรือ่งตา่ง ๆ ตอ่สาธารณชน ผา่นชอ่งทางที ่
หลากหลายสามารถ เขา้ถงึไดง้า่ย และไมซ่บัซอ้น โดยขอ้มูลทีเ่ผยแพรจ่ะตอ้ง ครบถว้นและเป็นปจัจุบนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลการ ด าเนินงานของหน่วยงานและขอ้มูลทีส่าธารณชนควรรบัทราบ รวมถึงการจดัใหม้ี 
ชอ่งทางใหผู้ร้บับรกิาร ผูม้า ตดิตอ่ หรือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย สามารถสง่ค าตชิมหรือ ความคดิเห็นเกีย่วกบัการ 
ด าเนินงานการใหบ้รกิารและมี การช้ีแจงในกรณีทีม่ีขอ้กงัวลสงสยัไดอ้ยา่งชดัเจน นอจากน้ี ยงัประเมนิการรบัร 
เกีย่วกบัการจดัใหม้ีชอ่งทางให้ ผูม้าตดิตอ่สามารถรอ้งเรียนการทุจรติของเจา้หน้าที่ ในหน่วยงานดว้ย ซึง่ 
สะทอ้นถงึการสือ่สารกบัผูร้บับรกิารผู้ มาตดิตอ่ หรือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอยา่งมี ประสทิธภิาพ 

 
(8) ตวัช้ีวดัที ่8 การปรบัปรุงการท างาน ไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 89.09 เป็นคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิการ 
รบัรูข้องผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิตอ่ หรือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของหน่วยงานตอ่ การปรบัปรุงระบบการท างานใน 
ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงพฒันาหน่วยงาน ทัง้การปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีแ่ละกระบวนการท างาน 
ของหน่วยงานใหด้ียิง่ขึน้ รวมไปถงึการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินงาน เพื่อใหเ้กดิความสะดวกรวดเร็ว 
มากยิง่ขึน้ โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิารหรือผูม้าตดิตอ่ เขา้มา มีสว่นรว่มในการปรบัปรุง 
พฒันาการด าเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการดว้ย ทัง้น้ี นอกจากหน่วยงาน จะตอ้งปรบัปรุง 
พฒันาการด าเนินงานใหด้ีขึน้แลว้ ยงัควรใหค้วามส าคญักบัการปรบัปรุงการด าเนินงานใหม้ี ความโปร่งใสมาก 
ขึน้อีกดว้ย 

(9) ตวัช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยขอ้มูล ไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 76.56 เป็นคะแนนทีไ่ด ้จากการประเมนิการ 
เผยแพรข่อ้มูลทีเ่ป็นปจัจุบนับนเว็บไซต์ของโรงเรียนวดัป่าแดง เพื่อเปิดเผยขอ้มูลตา่ง ๆ ของหน่วยงานให ้
สาธารณชนไดร้บัทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอ้มูลพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลพ้ืนฐาน ขา่วประชาสมัพนัธ์ และการ 
ปฏสิมัพนัธ์ขอ้มูล (2) การบริหารงาน ไดแ้ก่ แผนด าเนินงาน การปฏบิตังิานและการใหบ้รกิาร (3) การบรหิาร 
เงนิงบประมาณ ไดแ้ก ่แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี และการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ (4) การ 
บรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ไดแ้ก่ นโยบายการบรหิาร ทรพัยากรบุคคลการด าเนินการตามนโยบายการ 
บรหิารทรพัยากรบุคคล และหลกัเกณฑ์การบรหิารและพฒันา ทรพัยากรบุคคลและ (5) การสง่เสรมิความ 
โปรง่ใสในหน่วยงานไดแ้ก่ การจดัการเรือ่งรอ้งเรียนการทุจรติและ การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมีสว่นรว่ม ซึง่การ 
เผยแพรข่อ้มูลในประเด็นขา้งตนัแสดงถึงความโปร่งใสในการ บรหิารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
(10) ตวัช้ีวดัที่ 10 การป้องกนัการทุจรติ ไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 100 เป็น คะแนนทีไ่ดจ้ากการ ประเมนิ การ 
เผยแพรข่อ้มูลทีเ่ป็นปจัจุบนับนเว็บไซต์ของโรงเรียนวดัป่าแดง เพื่อเปิดเผยการด าเนินการตา่ง ๆ ของ 
หน่วยงานใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การ ด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจรติ ไดแ้ก ่
เจตจ านงสุจรติของผูบ้รหิาร การประเมนิความเสีย่งเพื่อการ ป้องกนัการ ทุจรติ การเสรมิสรา้งวฒันธรรม 
องค์กร และแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ และ (2) มาตรการ ภายในเพื่อ ป้องกนัการทุจรติ ไดแ้ก ่
มาตรการภายในเพื่อสง่เสรมิความโปร่งใสและป้องกนัการทุจรติ ซึง่การ เผยแพรข่อ้มูล ในประเด็นขา้งตน้แสดง 
ถงึการใหค้วามส าคญัตอ่ผลการประเมนิเพื่อน าไปสูก่ารจดัท ามาตรการ สง่เสรมิความ โปรง่ใสภายในหน่วยงาน 
และมีการก ากบัตดิตามการน าไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 



การน าผลการประเมนิ ITA ไปสูก่ารปรบัปรุงแกไ้ขการด าเนนิงาน 
 

จากผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบา้นหน้าสถานี เป็นราย 
ตวัช้ีวดั พบวา่ตวัช้ีวดัทีห่น่วยงานควรมีการพฒันาและยกระดบัใหด้ียิง่ขึน้ มีดงัน้ี 
1. การใช้งบประมาณ 
วธิีการบรหิารจดัการเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส  ในการใช้งบประมาณ 

1) โรงเรียนตอ้งด าเนินการใชจ้า่ยงบประมาณตามแผนปฏบิตักิารทีว่างไว้ และการใชจ้า่ยเงนิ 
งบประมาณ ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัวิธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2561, นโยบายรฐับาลฯ, แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี, ระเบียบวา่ดว้ยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2) มีการตดิตาม รายงานการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณของส านกังานใหผู้บ้รหิารระดบัสูง คณะกรรมการ 
รบัทราบอยูเ่ป็นประจ า 
2. การใช้ทรพัย์สนิของทางราชการ วธิีการบรหิารจดัการเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส ในการใช้ทรพัย์สนิของทาง 
ราชการ 

1) มีระบบการยืมทรพัย์สนิเพื่อใชป้ฏบิตังิาน โดยก าหนดผูม้ีอ านาจอนุมตัใินการยืม และเบกิจา่ย 
ทรพัย์สนิ 

2) การจดัท าทะเบียน และใชร้ะบบงานในการ บนัทกึทรพัย์สนิของโรงเรียนท ัง้หมด 
3) มีคลงัพสัดุเพื่อการจดัเก็บ และการส ารองพสัดุ ทีส่อดคล้องกบัการใชง้านของโรงเรียน 
4) จดัใหม้ีระบบการตรวจสอบการรบั-จา่ยพสัดุและ ตรวจสอบความคงเหลือของพสัดุ และตรวจนบั 

ทรพัย์สนิถาวรรว่มกบัคณะท างานทีแ่ตง่ต ัง้ และ สตง. เป็นประจ าทุกปี 
5) มีหน่วยงานบรหิารความเสีย่ง ฝ่ายตรวจสอบภายใน และหน่วยงานก ากบัตรวจสอบจาก ภายนอก 

ก ากบัตรวจสอบการท างานอยูต่ลอดเวลา แนวทางการน าผลการวเิคราะหก์ารประเมนิคณุธรรมและความ
โปรง่ใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสูก่ารปฏบิตั ิ

ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบา้นหน้าสถานี โรงเรียน ไดน้ า
การประชุมวเิคราะห์และสรุปผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของโรงเรียน   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีไ่ดค้ะแนนต ่า ในตวัช้ีวดัที่ 9 การเปิดเผยขอ้มูล 

1. ประชุม ตดิตามการจดัท าเว็บไซต์ 
2.  ประชุมท าความเขา้ใจการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของสถานศกึษา 

ออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
3. แตง่ต ัง้คณะกรรมการเตรียมการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของโรงเรียน บา้น

หน้าสถานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. ตดิตามผลการด าเนินงานของแตล่ะงานทีร่บัผดิชอบเป็นประจ า 


