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ค าน า 

 ตามท่ี โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน งาน
ของ โรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานขับเคลื่อนการ ส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ในการนี้ เพ่ือเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานตามมาตรการ ที่ก าหนด
สู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านป่าแดง จึงได้จัดท าผลการด าเนินงานมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือน าเสนอให้ผู้บังคับ บัญชาและเผยแพร่ สู่
สาธารณะชนทราบตามหลักการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 

โรงเรียนบ้านป่าแดง 



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมา 

 ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง ประเทศไทย ซึ่ง
ปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เรื่อย ๆ แม้ว่า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความ
ทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือ องค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้องกันว่า การ
ทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับ
ประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริต คอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิด ขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพัน
กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่าง ยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้วสาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การ
ทุจริตคอร์รัปชัน เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น 
พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริต คอรัปชันของ
ข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้ างมาก นอกจากนี้ การ ทุจริตคอร์รัปชันของ
ข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัว ระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการท างานความ คาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง ของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่การสูญเสียเงินรายได้
ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคในการ ให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา เครื่องมือการ
ประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้ หน่วยงานภาครัฐมีการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ ความ โปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ซึ่งถือเป็นการ ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วย งานภาครัฐที่ เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงาน ในด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการได้อย่างเหมาะสม  และที่ผ่านมาพบว่า หลาย
หน่วยงานน า การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและ 
ยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ และการ
อ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการ ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มี
การประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ใน ด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยัง
พบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็น ความ เสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต 
การรับสินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้อย่าง 
เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อ หน่วยงาน ภาครัฐทั่วประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการ ท างาน ภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 
 การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrityand 
Transparency Assessment : ITA) ที่ผ่านมาถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดีและได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรม  และ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มี การตรวจสอบและสอบทานตนเองมีการปรับปรุง



 
 

 
 
 

การด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาด ตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความ
โปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่าง เป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน  ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด โดย 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 225 เขต 
อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  ส านักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาในรูปแบบออนไลน์โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือ
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลรวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วย  ระบบ เวลา
จริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (paperless) ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง มีคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีการศึกษา 2563 ได้ 
คะแนน 86.54 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good ) 
โดย ตัวชี้วัดที่ 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ 
คือ ตัวชี้วัดที่ 10 (การป้องกันการทุจริต) ได้คะแนน 56.25 คะแนน และได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน การด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว 
และได้ก าหนดมาตรการ และแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
งานไว้หลายด้าน และได้ ด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไปบางส่วน
แล้ว 
 ดังนั้นมีความจ าเป็นต้องรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางการน าผลจากการ  
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือให้ 
ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและน าไปเผยแพร่เปิดเผยต่อสาธารณะชน ต่อไป



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ของโรงเรียนบ้านป่าแดง 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง ออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้าน
ป่าแดง ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินและได้ก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม  คุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
ผลการประเมิน ITA ของโรงเรียนบ้านป่าแดง 
 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปี 
การศึกษา 2563 ได้คะแนน 86.54 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ  A ( 
Very Good ) 
 

 
ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

 
คะแนนที่ได้ 

 
เครื่องมือ 

 
ค่าน้ าหนัก 

คะแนน 
หลังถ่วง 
น้ าหนัก 

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  
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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 



 
 

 
 
 

 2. ผลการประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง จ าแนกเป็นราย
ตัวชี้วัด จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนและจากเอกสารหลักบานการเปิดเผยข้อมูล  จ าแนก
เป็นรายตัวชี้วัดที่ 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัด
อ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 (การป้องกันการทุจริต) ได้คะแนน 56.25 คะแนนดังนี้ 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2565  มีดังนี ้
  3.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal 
Integrity and Transparency Assessment : IIT) ตัวช้ีวัดที ่1 - 5 
 บ่งชี้ให้เห็นว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษายึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน
หรือด าเนินงานตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม รวมไปถึงการ ปฏิบัติงาน
อย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ การไม่มี พฤติกรรมการเรียก
รับเงินและให้ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อ่ืน ๆ และพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด การรับสินบนได้ใน
อนาคต 
 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.99 เป็นคะแนนจาก การ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน 



 
 

 
 
 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินงาน ตาม 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลัก 
 2) ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ โดยรวมคะแนนได้เท่ากับร้อยละ 96.47 เป็นคะแนน จากการ 
ประเมินการรับรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อการด าเนินการต่าง  ๆ ของสถานศึกษา 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ 
เผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ ประโยชน์ แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์หรือ ค่าเดินทาง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย สะท้อนให้เห็น ว่า
มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณและยังมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผน 
 3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.31 เป็นคะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ใน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ 
ประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเห็นได้ว่า  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ภายในสถานศึกษามีความเชื่อม่ัน ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
 4) ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.35 เป็นคะแนน จาก 
การประเมินการรับรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ 
สถานศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  
โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมามีการสร้าง 
การรับรู้การป้องกันการทุจริตโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และ 
ร่วมกันก าหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามผู้บริหารและ ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาควรให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตให้มากขึ้นในเรื่องการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการ 
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาสร้างความตระหนักรู้ให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าตั้งแต่ร้อยละ 85) จ านวน 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 1) ตัวช้ีวัดที ่4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.93 เป็น คะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ในประเด็น ที่ 
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของสถานศึกษาไปเป็นของ  ตนเอง 
หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ  ทั้งการยืมโดยครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาภายในสถานศึกษาและการยืมโดยบุคคลภายนอก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการ 
ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก มากยิ่งขึ้นและต้องสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  และมี 
การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  3.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) ตัวช้ีวัดที่ 6-8 
บ่งชี้ให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ สถานศึกษาว่า
ยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ ผู้รับบริการอย่าง 
ตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามี การเรียกรับ สินบน 
ทั้งเป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ 
  
 



 
 

 
 
 

 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป) จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.34 เป็นคะแนน จาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อคุณภาพการ 
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักตาม  
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะ เวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความ เชื่อมั่น
ในคุณภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้
ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่ พบว่ามี
การเรียกรับสินบน นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งมี  การ
เผยแพร่ผลงานหรือ ข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลายการ 
บริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน ได้
ส่วนเสียจาก ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 
 2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.94 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อประสิทธิภาพการ 
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ  
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้สถานศึกษาควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ 
ราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง 
จะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.56 เป็นคะแนน จาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ 
ท างานในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ 
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ 
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการประเมินแสดงให้เห็นว่า สถานศึกษามีการด าเนินการในเรื่องกระบวนการ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้อง  
กับความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
  3.3 ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวช้ีวัดที ่9-10 
 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานยังมีความบกพร่องในการวางระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้  
สาธารณชนได้ รับทราบ และไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลที่ได้น าเสนอขาดความชัดเจนและไม่ตรงตามหลักการ  
ที่ก าหนด 
 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป) จ านวน 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนบ้าน
ป่าแดงมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนให้
สาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 
  1.1 ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
  1.2 การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการ ด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานผลการด าเนินการประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐาน



 
 

 
 
 

การให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจ ความพึงพอใจการให้บริการ และ E-Service 
ในส่วนของการบริหารงาน 
  1.3 การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  1.4 การบริหารงานบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบาย หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  1.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต และ
การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง ความ โปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าตั้งแต่ร้อยละ 85) จ านวน 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 1) ตัวช้ีวัดที ่10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ใน ข้อ O36 การ ประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี การด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี แสดงผลการประเมินความ
เสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่าง
เช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ ในการบริหาร จัดการความ
เสี่ยง และต้องเป็นข้อมูลในปีปัจจุบันที่จะต้องประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3  
มาตรการและแนวทางการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีการศึกษา 2565  

ไปสู่การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง 
ในปีการศึกษา 2565 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านป่าแดง มีตัวชี้วัดที่ แสดง
ให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT ดังนี้แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านป่าแดง ในปีการศึกษา 
2565 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 
 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 - คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ 
 ทรัพย์สินของราชการ 
 - แบบบันทึกการขออนุญาตเพ่ือยืม  
 ทรัพย์สินของราชการ 

 - มีข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม  
 ทรัพย์สินของราชการไปใช้หน่วยงานอื่น  
 อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
 - มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ  
 ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

 ตัวช้ีวัดที่ 8 
 การปรับปรุงระบบการ  
 ท างาน 

 - ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 - Q & A 
 - Social Network 

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

 ตัวช้ีวัดที่ 10 
 การป้องกันการทุจริต 

10.1 การประเมินความเสี่ยงประจ าปี 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

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

 
 
 
 



 
 

 
 
 

มาตรการและแนวทางในการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านป่าแดง  
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น มีดังนี้ 

 
มาตรการ ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็น 

จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน วิธีการ 

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ากับติดตาม เป้าหมายและ 

แนวทางการก ากับติดตาม 

 มาตรการการ   
 บริหาร โปร่งใส 
 ตรวจสอบ ได ้

ตัวช้ีวัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 - คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ  
 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 

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

 ผู้รับผิดชอบ 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ 
 ผู้ควบคุม/ก ากับติดตาม 
   - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

 มาตรการการ   
 บริหาร โปร่งใส 
 ตรวจสอบ ได ้

ตัวช้ีวัดที่ 8 
 การปรับปรุงระบบการ  
 ท างาน 

 - แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการการท างาน 
 - ประชุม 
 - รายงานผลการ 
 - เผยแพร่แผนการด าเนินงาน 

 ผู้รับผิดชอบ 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ 
 ผู้ควบคุม/ก ากับติดตาม 
   - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

 
 
 
 



 
 

 
 
 

มาตรการ ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็น 
จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน วิธีการ 
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ากับติดตาม เป้าหมายและ 
แนวทางการก ากับติดตาม 

 มาตรการ  
 ส่งเสริมการ   
 ป้องกันการ  
 ทุจริต 

 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกัน   
 การทุจริต 
 10.1 การด าเนนิการเพื่อ   
 ป้องกันการทุจริต 
 การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร 

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

 ผู้รับผิดชอบ 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ รับผิดชอบ 
 ผู้ควบคุม/ก ากับติดตาม 
  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 เป้าหมาย 
 - กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ ความส าคัญใน  
 การปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมองค์กรด้าน 
 คุณธรรมและความ โปร่งใสของผู้บริหาร 
 สูงสุด 
 แนวทางการก ากับติดตาม 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
 - การก ากับติดตาม 
 - ตรวจสอบและประเมินผล การรายงาน   
 - ผลการด าเนินงาน 

 มาตรการการ   
 บริหาร โปร่งใส 
 ตรวจสอบ ได ้

 การประเมินความเสี่ยง  
 ประจ าปี 

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

 ผู้รับผิดชอบ 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ รับผิดชอบ 
 ผู้ควบคุม/ก ากับติดตาม 
   - ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 เป้าหมาย 
   - รายงานการการประเมินความ เสี่ยง  
 ประจ าปี 
   - รายงานผลการด าเนินงานเพื่อ   
 จัดการความเสี่ยง  
 แนวทางการก ากับติดตาม 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 - การก ากับติดตาม 
 - ตรวจสอบและประเมินผล 
 - การรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 



 
 

 
 
 

มาตรการ ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็น 
จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน วิธีการ 
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ากับติดตาม เป้าหมายและ 
แนวทางการก ากับติดตาม 

 มาตรการ  
 ส่งเสริมการ   
 ป้องกันการ  
 ทุจริต 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรม  
 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 ากับติดตาม 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 เป้าหมาย 
 - กิจกรรมจัดกิจกรรมในการ ปรับปรุง   
 พัฒนา เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้  
 เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติ ค่านิยมองค์กรสุจริต   
 ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 4  
ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2565 
 จากการก าหนดมาตรการและกิจกรรมภายในเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือป้องกันการ 
ทุจริตภายใน ของโรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 
มาตรการการบริหารงานโปร่งใส และการเสริมสร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง มีการด าเนินการตามมาตรการ บริหารงานโปร่งใส และการเสริมสร้างจิตส านึก 
และวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายดังนี้ 
 กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
 



 
 

 
 
 

 
กิจกรรมประกาศนโยบาย งดรับของขวัญ/ไม่รับของก านัล No Gift Policy. 

 



 
 

 
 
 

 
กิจกรรมการท า MOU ในการต่อต้านการทุจริต 
 



 
 

 
 
 

 
กิจกรรมกล่าวค าปฏิญาณโรงเรียนสุจริตและแต่งเครื่องแบบข้าราชการในวันจันทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน พบว่า ร้อยละ 100 ของ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านป่าแดงได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของตนเอง และหลัก
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งผลให้การด าเนินงาน ด้านการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประสบความส าเร็จ และมีความยั่งยืน 
 
มาตรการการบริหารจัดการข้อมูลเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง มีการด าเนินการตามมาตรการ บริหาร จัดการข้อมูลเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
ซึ่งได้กิจกรรมด าเนินงานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือและมาตรฐานการ ให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 1. ปัญหาในการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนบ้านป่าแดงไม่เพียงพอ จึงต้องมีการปรับโครงการ หรือ
กิจกรรมตามสถานการณ ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเร่งชี้แจงการด าเนินงานการประเมิน คุณธรรม และ
ความโปร่งใสให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งควรจะอยู่ช่วง ตุลาคม - พฤศจิกายน ต้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก
























