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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
สภำพกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 
 ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศ
ไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมาก ขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าประเทศไทย
จะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการ รณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระ
ต่างๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการ
พัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศ ไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็น
ปัญหาส าคัญล าดับต้นๆที่ส่งผล กระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจน
ฝังรากลึกและพบ เกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้
ว่า เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
 สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิม และมีอิทธิพล
ต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของ ข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับ
แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของ  ข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การ  ทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ 
ปัญหาที่เกิดจาก ความคิด ความไม่มี ประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ  การบริหาร
ราชการ แผ่นดินเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่การ สูญเสีย
เงินรายได้ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ  ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ 
 จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 
2558 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 
คะแนนในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนน
การประเมินลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่ง
สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตระยะที่ 3(
พ.ศ.2560 - 2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance 
& Clean Thailand) และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้
มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้ง ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม 
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วม
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ส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  รวมถึงผนึก ก าลังและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้าน ทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มี กลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ มีกระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริต
เปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการ ทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ
การท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 
เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มี ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยด าเนินการผ่าน
กลยุทธ์การ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริม
พลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือต่อต้านการทุจริต และมี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิง รุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการ ทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน การด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการ ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ยัง
มีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่ง แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ได้จัดท าขึ้น
บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศ ไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ 
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และ ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ
เสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการ จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความส าคัญของ
การเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน สถานศึกษาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการ ทุจริต  ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรร มาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก 
ซึ่งเป็นกลไกใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจาก 
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ านวน 225 โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ละ 1 โรงเรียน) 
และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุก
โรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 นอกจากนี้การด าเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้กิจกรรมส านักงานเขต  พ้ืนที่การศึกษา
สุจริต เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการน าเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ภาครัฐ การศึกษา (Integrity and 
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Transparency Assessment: ITA) มาขยายผลเพ่ือพัฒนา และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสร้างกลไกและ กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต สอดคล้อง แนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการ
ปลูกฝัง และด้านการ สร้างเครือข่าย 
 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ใน
สถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด แนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ืใช้ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ  ระยะ20 ปี (พ .ศ . 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง จึงได้จัดท ามาตรการการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในเพ่ือ  ป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงานเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด  ปลุก จิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ ตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 2 

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

 
 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริตในปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียน ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อน อย่าง 
เต็มก าลังความสามารถ การขับเคลื่อนน าโดย นายปราโมทย์ ธืศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง ผนวก กับครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เห็นความส าคัญ มีความตระหนัก มีความตั้งใจปฏิบัติงาน และจากผล ให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของโรงเรียน ( ITA Online) ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
บ้านป่าแดง ได้คะแนน 92.38 ในปีการศึกษา 2563 จึงก าหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ ความโปรงใส
ในการด าเนินงานของ โรงเรียนบ้านป่าแดง ดังต่อไปนี้ 
 1.ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
 1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม ITA จากการประเมินสถานศึกษา ทั้งสิ้น 32 โรงเรียน ได ้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 86.54 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) 
 1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  โรงเรียนบ้านป่าแดง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้คะแนน 86.54 โดยจ าแนกตามแหล่งข้อมูลได้แก่ คะแนนของกลุ่มบุคลากรใน 
สถานศึกษา IIT อยู่ที่คะแนน 93.01 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน  ระดับ A 
(Very Good )   คะแนนของกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจาก 
สถานศึกษา EIT อยู่ที่คะแนน 91.28 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good ) และคะแนนของการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา OIT อยู่ที่คะแนน 78.13 ซึ่งถือว่าม ีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B ( Good ) 
 1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ 
ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2563 86.54 - - 
2564 - - - 
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ส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนบ้านป่าแดง และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ 
โรงเรียนบ้านป่าแดง เรียงตามล าดับคะแนนได ้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 94.99 A ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 96.47 AA ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 95.31 AA ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 82.93 B ไมผ่่าน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.35 AA ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 94.34 A ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.94 A ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 87.56 A ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 100 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 56.25 D ไมผ่่าน 
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ตำรำงผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  

ของโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

 
ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

 
คะแนนที่ได้ 

 
เครื่องมือ 

 
ค่ำน้ ำหนัก 

คะแนน 
หลังถ่วง 
น้ ำหนัก 

1  การปฏิบัติหน้าที่ 94.99  
IIT 
 

 
30 

 
27.29 2  การใช้งบประมาณ 96.47 

3  การใช้อ านาจ 95.31 
4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 82.93 
5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.35 
6  คุณภาพการด าเนินงาน 94.34  

EIT 
 

30 
 

27.38 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.94 
8  การปรับปรุงระบบการท างาน 87.56 
9  การเปิดเผยข้อมูล 100  

 
 

OIT 

 
 
 

40 

 
 
 

31.25 

  9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  
  9.2 การบริหารงาน  
  9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
  9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

10  การป้องกันการทุจริต 56.25 
  10.1 การด าเนินการป้องกันการทุจริต  
  10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  
 คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 100 86.54 

***อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 
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 2. กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ  สถำนศึกษำไปสู่
กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง ปีการศึกษา 
2563 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุด แข็ง และจุดที่ตองพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรูของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวช้ีวัดที ่1 - 5 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปี พ.ศ. 
2563 ได้คะแนนเท่ากับ 93.01 อยู่ในระดับ A (Very Good) สะท้อนให้เห็นว่า สถานศึกษามีแนวโน้มการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นอย่างสูง และแสดงความ ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมี ประสิทธิผล ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะห์และจุดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในบาง
ประเด็น ดังนี้ 
 1) ตัวช้ีวัดที ่1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปี พ.ศ. 
2563 โดยรวมจะเห็นว่าตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนน ร้อยละ 94.99 ซึ่งเป็นการประเมินการรับรู้
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อการ ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวของกับ  การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินงานตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด สะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษามีแนวโน้มการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 2) ตัวช้ีวัดที ่2 กำรใช้งบประมำณ 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยรวมจะเห็นว่า  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณได้คะแนน ร้อยละ 96.47 ซึ่งเป็นการประเมินการรับรู้ของครูและ บุคลากรทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดท า แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การเผยแพร่ รวมถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอาประโยชน์แก่
ตนเองและพวกพ้อง จากคะแนนจะเห็นว่ามีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และยังให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่าย งบประมาณได ้
 3) ตัวช้ีวัดที ่3 กำรใช้อ ำนำจ 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยรวมได้ คะแนน ร้อยละ 95.31 ใน
ประเด็นที่ เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การ ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอยางเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ สะท้อนให้เห็นว่าครูและบุคลากรทาง
การศึกษาภายในสถานศึกษามีความเชื่อม่ัน ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาอย่างสูง 
 4) ตัวช้ีวัดที ่4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยรวมได้ คะแนน ร้อยละ 82.93 ใน
ประเด็นที่ เกี่ยวของกับพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของ
สถานศึกษาไปเป็นของตนเอง หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และ พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการ
ยืมโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในสถานศึกษา และการยืมโดยบุคคลภายนอกสถานศึกษา  ซึ่ง
สถานศึกษาจะต้องมี กระบวนการในการขออนุญาตที่ ชัดเจนและสะดวก จะเห็นได้ว่า ครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา ได้รับทราบแนวปฏิบัติของการใช้ทรัพย์สินของทางกราชการและน าไปปฏิบัติ รวมถึงมีการ ตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างมีระบบและขั้นตอนในการด าเนินงาน 
 5) ตัวช้ีวัดที ่5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยรวมได้ คะแนน ร้อยละ 95.35 ใน
ประเด็นที่ เกี่ยวของกับการให้ความส าคัญของผู้อ านวยการโรงเรียนใน การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
สถานศึกษามีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม จากคะแนนสะท้อน ให้เห็นได้ว่าในรอบที่ผ่านมา มีการก าหนดแผนงานการป้องกันการทุจริต
ในระดับสถานศึกษา การ ทบทวนนโยบายการป้องกันการทุจริต รวมถึงจัดกิจกรรมลงนาม MOU ร่วมกัน
ระหว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
 2.2 ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรูของผู้มีส่วนได้สวนเสียภำยนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ตัวช้ีวัดที ่6-8 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปี พ.ศ. 
2563 ได้คะแนนเท่ากับ 91.28 อยู่ในระดับ A (Very Good) สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาโดยเฉพาะคณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาว่า ยึดหลักตาม มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพองอยู่เหนือผล ประโยชน์สาธารณะ และ
ไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชนอื่นใด ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี 
มีจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 6) ตัวช้ีวัดที ่6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  โดยรวมได้ คะแนน ร้อยละ 94.34 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี  ส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อ
คุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาว่า ยึดหลักตาม มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการ ไม่น า ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และ พบว่าไม่มีการเรียกรับ สินบน 
 7) ตัวช้ีวัดที ่7 ประสิทธิภำพกำรสื่อกำร 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  โดยรวมได้ คะแนน ร้อยละ 91.94 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดตอ หรือผู้มี  ส่วนได้ส่วนเสีย ประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพร่ข้อมูลของ สถานศึกษาในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ 
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได ้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การด าเนินงาน การใช้ บริการ 
 8) ตัวช้ีวัดที ่8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  โดยรวมได้ คะแนน ร้อยละ 87.56 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ ปรับปรุงพัฒนา สถานศึกษา ทั้งการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา และ กระบวนการท างานของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 2.3 ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวช้ีวัดที ่9 - 10 
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 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปี พ.ศ. 
2563 ได้คะแนนเท่ากับ 78.13 อยู่ในระดับ B (Good) สะท้อนให้เห็นว่า สถานศึกษามีการวางระบบที่ดีเพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของ
สถานศึกษาที่จะป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้ ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามมีจุดที่ต้อง
พัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 9) ตัวช้ีวัดที ่9 กำรเปิดเผยข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนน ร้อย ละ 100 เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์สถานศึกษา เพ่ือเปิดเผย ข้อมูล ต่างๆ ของสถานศึกษาให้
สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 9.2 กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการ ด าเนินงานประจ าปีรอบ 
6 เดือน รายงานผลการด าเนินการประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจ ความพึงพอใจการให้บริการ และ E-Service ในส่วนของการ
บริหารงาน 
 9.3 กำรบริหำรงบประมำณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการก ากับติดตามการ
ใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 9.4 กำรบริหำรงำนบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย 
หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง ความ โปร่งใสในการบริหารงาน
และการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 10) ตัวช้ีวัดที ่10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนน ร้อย ละ 56.25 ซึ่ง
อยู่ในระดับ D (Poor) แต่จากการวิเคราะห์ให้เห็นว่าควรจะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนี้ 
 ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น 
 ประเด็นตัวชี้วัดที่ 10.1 การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ประเด็นตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ภำพรวมของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในประเด็นตัวชี้ วัดที่ มีคะแนน ไม่
ถึงร้อยละ 90 ซึ่งถือว่ำเป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ พัฒนำให้ดีขึ้น 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 
 ตัวช้ีวีดที่ 4 
 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

 - คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ 
 ทรัพย์สินของราชการ 
 - แบบบันทึกการขออนุญาตเพ่ือยืม  
 ทรัพย์สินของราชการ 

 - มีข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม  
 ทรัพย์สินของราชการไปใช้หน่วยงานอื่น  
 อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
 - มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ  
 ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

 ตัวช้ีวัดที่ 8 
 กำรปรับปรุงระบบกำร  
 ท ำงำน 

 - ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 - Q & A 
 - Social Network 

 โรงเรียนบ้านป่าแดงจะมีการปรับปรุง 
 ระบบการท างาน เกี่ยวกับการ 
 ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ 
 ศึกษา ต่อผู้รับบริการ ผู้มาติต่อ หรือผู้มี 
 ส่วนได้ ส่วนเสียของโรงเรียน รวมไปถึง 
 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน  
 เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก 
 ยิ่งขึ้น 

 ตัวช้ีวัดที่ 10 
 กำรป้องกันกำรทุจริต 

10.1 การประเมินความเสี่ยงประจ าปี 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 โรงเรียนบ้านป่าแดง ควรด าเนิน 
 การในประเด็นดังต่อไปนี้ให้มี ความ  
 ถูกต้องครบถ้วน 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 การประเมินความเสี่ยง ประจ าปี 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร 



๑๑ 
 

ส่วนที่ 3 
มำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน  

ของโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  ในส่วนที่ 2 ที่มีตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มี  ส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายใน  (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โรงเรียนบ้านป่าแดง จึงก าหนด
มาตรการและกิจกรรมแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ดังนี้ 

 

แนวทำงในกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติของโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง 
 

มำตรกำร ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็น 
จุดอ่อนที่ต้องพัฒนำ 

โครงกำร/กิจกรรม/ขั้นตอน วิธีกำร 
ปฏิบัติงำน 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ำกับติดตำม เป้ำหมำยและ 
แนวทำงกำรก ำกับติดตำม 

 มำตรกำรกำร   
 บริหำร โปร่งใส 
 ตรวจสอบ ได ้

ตัวช้ีวัดที่ 4 
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
 - คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ  
 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 

 - แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการจัดท าคู่มือ   
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ 
 ราชการ 
 - ประชุมจัดท าคู่มือ 
 - รายงานผลการจัดท าคู่มือ 
 - เผยแพร่แผนการด าเนินงาน 

 ผู้รับผิดชอบ 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ 
 ผู้ควบคุม/ก ำกับติดตำม 
   - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 เป้ำหมำย 
   - คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ 
 ทรัพย์สินของราชการ 
  - ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  - การก ากับติดตาม 
  - ตรวจสอบและประเมินผล 
  - การรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 



๑๒ 
 

มำตรกำร ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็น 
จุดอ่อนที่ต้องพัฒนำ 

โครงกำร/กิจกรรม/ขั้นตอน วิธีกำร 
ปฏิบัติงำน 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ำกับติดตำม เป้ำหมำยและ 
แนวทำงกำรก ำกับติดตำม 

 มำตรกำรกำร   
 บริหำร โปร่งใส 
 ตรวจสอบ ได ้

ตัวช้ีวัดที่ 8 
 กำรปรับปรุงระบบกำร  
 ท ำงำน 

 - แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการการท างาน 
 - ประชุม 
 - รายงานผลการ 
 - เผยแพร่แผนการด าเนินงาน 

 ผู้รับผิดชอบ 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ 
 ผู้ควบคุม/ก ำกับติดตำม 
   - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 เป้ำหมำย 
   - มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
 ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก 
 รวดเร็วมากยิ่งขึ้น   
  - ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  - การก ากับติดตาม 
  - ตรวจสอบและประเมินผล 
  - การรายงานผลการด าเนินงาน 

 มำตรกำร  
 ส่งเสริมกำร   
 ป้องกันกำร  
 ทุจริต 

 ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกัน
กำร  
 ทุจริต 
 10.1 กำรด ำเนนิกำรเพื่อ   
 ป้องกันกำรทุจริต 
 กำรมีส่วนร่วมของ ผู้บริหำร 

 - ตั้งเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาจัดท า กิจกรรม 
 เกี่ยวกับการให้ความส าคัญในการ ปรับปรุง  
 พัฒนา ส่งเสริมองค์กรด้าน คุณธรรมและ 
 ความโปร่งใส 
 - ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบในกิจกรรม 
 - จัดกิจกรรมในการปรับปรุง พัฒนา  
 ส่งเสริมองค์กรด้านคุณธรรม 
 - รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

 ผู้รับผิดชอบ 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ รับผิดชอบ 
 ผู้ควบคุม/ก ำกับติดตำม 
  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 เป้ำหมำย 
 - กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ ความส าคัญใน  
 การปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมองค์กรด้าน 
 คุณธรรมและความ โปร่งใสของผู้บริหาร 
 สูงสุด 
 แนวทำงกำรก ำกับติดตำม 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
 - การก ากับติดตาม 
 - ตรวจสอบและประเมินผล การรายงาน   
 - ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 



๑๓ 
 

มำตรกำร ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็น 
จุดอ่อนที่ต้องพัฒนำ 

โครงกำร/กิจกรรม/ขั้นตอน วิธีกำร 
ปฏิบัติงำน 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ำกับติดตำม เป้ำหมำยและ 
แนวทำงกำรก ำกับติดตำม 

 มำตรกำรกำร   
 บริหำร โปร่งใส 
 ตรวจสอบ ได ้

 กำรประเมินควำม เสี่ยง  
 ประจ ำปี 

 - แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ ประเมินความ  
 เสี่ยงประจ าปี 
 - ประชุมจัดท ารายงานฯ 
 - รายงานผลการจัดท า 
 - เผยแพร่แผนการด าเนินงาน 
 - น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไป ด าเนิน   
 กิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยง 

 ผู้รับผิดชอบ 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ รับผิดชอบ 
 ผู้ควบคุม/ก ำกับติดตำม 
   - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 เป้ำหมำย 
   - รายงานการการประเมินความ เสี่ยง  
 ประจ าปี 
   - รายงานผลการด าเนินงานเพื่อ   
 จัดการความเสี่ยง  
 แนวทำงกำรก ำกับติดตำม 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 - การก ากับติดตาม 
 - ตรวจสอบและประเมินผล 
 - การรายงานผลการด าเนินงาน 

 มำตรกำร  
 ส่งเสริมกำร   
 ป้องกันกำร  
 ทุจริต 

 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม  
 องค์กร 

 - กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต ของ  
 ผู้บริหาร 
 - กิจกรรมมอบนโยบายต่อต้านการทุจริต  
 และมอบธงสัญลักษณ์เขตพ้ืนที่สุจริต 
 - กิจกรรมประกาศนโยบาย งดรับ   
 ของขวัญ/ไม่รับของก านัล No Gift Policy 
 - กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 - กิจกรรมรณรงค์การต่อต้าน ทุจริต 

 ผู้รับผิดชอบ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ รับผิดชอบ 
 ผู้ควบคุม/ก ำกับติดตำม 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 เป้ำหมำย 
 - กิจกรรมจัดกิจกรรมในการ ปรับปรุง   
 พัฒนา เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้  
 เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติ ค่านิยมองค์กรสุจริต   
 ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
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แนวทำงกำรก ำกับติดตำมมำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อป้องกัน  กำรทุจริต
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 มีดังนี ้
 1. การก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตภายใน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือรับผิดชอบตามมาตรการมาตรการส่งเสริม  คุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริตภายใน 
 3. การก ากับติดตามมาตรการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันการ ทุจริตภายใน
โดยมอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 ท่านเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
 4. การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสเพื่อป้องกัน
การทุจริตภายใน โดยผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องที่ด าเนินการผ่าน รองผู้อ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเสนอต่อ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับทราบ 
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