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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  
  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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คำนำ 

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกรอบ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  ซึ ่งมีแนวทางหลักในการดำเนินงาน 3 แนวทาง 
ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื ่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต 

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

2. การประเมินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของสถานศึกษาในสังกัด 

 

ขอขอบคุณผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องที ่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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สารบัญ 
               หน้า 

ส่วนที่ 1  การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
            ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

1 

   - การเตรียมการ 1 
   - การปฏิบัติ 2 
   - การติดตามการดำเนินโครงการ 2 
   - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินโครงการ  2 
ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
            พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3 

   - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

3 

   - เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่  
              การศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

4 

   - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 
   - การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 6 
ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
            พ.ศ. 2563 ของสถานศึกษาในสังกัด 

9 

            - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 9 
            - แนวทางการส่งเสริม ยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  
              (กรณีไม่ผ่านเกณฑ์) 

12 
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การดำเนินงานเสรมิสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ดำเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมี
พฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั ้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)  
ครูและผู้บริหาร เป็นต้น กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์(ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเตรียมการ 
1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2) ผู้รับผิดขอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 3) ผู้รับผิดชอบ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 4) ผู้มีความ
ชำนาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด  

1.2 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื ่อเสนอให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม 



2 
 

2. การปฏิบัติ 
   2.1 ดำเนินการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
   2.2 ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   2.3 ขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   2.4 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

3. การติดตามการดำเนินโครงการ 
  3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดำเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียน
สุจริต 
  3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
  3.3 รายงานผลการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ได้รับการโอนจัดสรรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทาง
เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินโครงการ 
เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรม

การเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ระดับภูมิภาค ประกอบด้วย 

4.1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

4.2 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยคัดเล ือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต  
ร้อยละ 10 เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
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การวิเคราะห์ผลประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

   เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจร ิต (Corruption Perceptions Index: CPI)  
ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนว
การพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์
ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) 
นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยง
ให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การ
ประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะ
การทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ 
 2. การใช้งบประมาณ 
 3. การใช้อำนาจ 
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6. คุณภาพการดำเนินงาน 
 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9. การเปิดเผยข้อมูล 
 10. การป้องกันการทุจริต 
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เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
   1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ  
การทำงาน 
   3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
  2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 65.02 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ C   ( Fair ) โดย ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 89.78 
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 31.25 
คะแนน 

3. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 54.27 - - 

2559 67.60 เพ่ิมข้ึน +13.34  
2560 71.88 เพ่ิมข้ึน +4.28  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2561 85.77 เพ่ิมข้ึน +13.89  
2562 73.68 ลดลง -12.09  

2563 65.02 ลดลง - 8.66 

 

4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจาก
เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียงตามระดับคะแนน 
ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน เครื่องมือ ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 89.78 IIT A ผ่าน 
2 คุณภาพการดำเนินงาน 82.47 EIT B ผ่าน 

3 การเปิดเผยข้อมูล 72.92 OIT C ไม่ผ่าน 

4 การใช้งบประมาณ 72.40 IIT C ไม่ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 70.22 IIT C ไม่ผ่าน 

6 การใช้อำนาจ 69.47 IIT C ไม่ผ่าน 

7 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 69.20 IIT C ไม่ผ่าน 
8 การปรับปรุงการทำงาน 68.65 EIT C ไม่ผ่าน 

9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 68.03 EIT C ไม่ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 31.25 OIT F ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 

A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 

B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 เป็นรายตัวชี ้วัด พบว่าตัวชี ้วัดที ่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ ่งขึ้น  
(มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

1. การใช้งบประมาณ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์  
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 

 2. การใช้อำนาจ 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้อำนาจ 

ของบุคลากรทุกตำแหน่งในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน
ได้ร ับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้อำนาจ 
ของบุคลากรในสำนักงานด้วย 

 

 3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 

ของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมี
การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

 

4. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภ าพการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง
ความเชื ่อมั ่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื ่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต  
ในหน่วยงาน 
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5. คุณภาพการดำเนินงาน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 

และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลั ก  
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 

6. ประสิทธิภาพการสื่อการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 

7. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
   สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั ้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
 

8. การเปิดเผยข้อมูล 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ

ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล  
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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  9. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มี
แนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต  
ของผู ้บริหาร การประเมินความเสี ่ยงเพื ่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 

3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
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การวิเคราะห์ผลประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถานศกึษาในสังกัด 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและนำข้อเสนอแนะไปจัดทำ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสถานศึกษาจำนวน 22 แห่ง แห่งละไม่น้อยกว่า 20 คน โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน  
9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต  
  สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
สรุปผลได้ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

 1. ผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของ สถานศ ึกษา 
โดยภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื ้นที่ประเทศได้คะแนนร้อยละเฉล ี ่ย 67.75 ซ ึ ่งถ ือว ่าม ีค ุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ C โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 
เฉลี่ย 91.88 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 38.64 

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด 
ซึ ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู ้ร ับบริการหรือผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย 
ของสถานศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา เรียงตามลำดับคะแนน ไดด้ังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน เครื่องมือ ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 91.88 IIT A ผ่าน 

2 การใช้อำนาจ 86.12 IIT A ผ่าน 

3 คุณภาพการดำเนินงาน 84.67 EIT B ไม่ผ่าน 

4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.60 IIT B ไม่ผ่าน 

5 การใช้งบประมาณ 77.73 IIT B ไม่ผ่าน 

6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.28 IIT B ไม่ผ่าน 

7 การปรับปรุงระบบการทำงาน 76.77 EIT B ไม่ผ่าน 

8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 75.05 EIT B ไม่ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 58.38 OIT E ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 38.64 OIT F ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 

A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 

C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 
3. สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานอยู ่ในระดับ AA (Excellence) 

จำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 ระดับ A (Very Good) จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 ระดับ B (Good) 
จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.09 ระดับ C (Fair) จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.27 ระดับ D (Poor) 
จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.45 ระดับ E (Extremely Poor) จำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0  
และ ระดับ F (Fail) จำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ที ่ โรงเรียน 

คะแนน ระดับผลการ
ประเมิน 
(Rating 
Score)  

IIT 
(30) 

EIT 
(30) 

OIT 
(40) 

รวม
(100) 

1 วัดสังเวช 27.66 23.15 40.00 90.81 A 
2 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)  

ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
27.79 26.76 34.63 89.18 A 

3 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 25.41 23.08 39.56 88.05 A 

4 บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 24.83 23.67 37.60 86.11 A 

5 แจงร้อนวิทยา 24.04 29.27 28.57 81.87 B 

6 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 25.27 28.24 26.17 79.68 B 

7 สุวรรณพลับพลาวิทยาคม 26.19 24.68 16.84 67.71 C 

8 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 23.56 21.55 21.56 66.67 C 

9 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 25.24 22.21 18.76 66.21 C 

10 ฤทธิณรงค์รอน 24.90 24.23 16.73 65.86 C 

11 ปัญญาวรคุณ 25.54 22.75 17.23 65.52 C 

12 วัดพุทธบูชา 24.34 21.65 17.47 63.46 D 

13 วิมุตยารามพิทยากร 22.77 21.04 18.26 62.07 D 

14 ศึกษานารีวิทยา 27.31 22.92 11.01 61.24 D 

15 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 24.10 23.82 12.24 60.16 D 

16 ไตรมิตรวิทยาลัย 24.41 23.93 11.01 59.34 D 

17 วัดราชาธิวาส 24.85 23.80 10.63 59.27 D 

18 สันติราษฎร์วิทยาลัย 21.51 22.95 14.18 58.64 D 

19 วัดนวลนรดิศ 24.34 22.82 9.61 56.77 D 

20 มักกะสันพิทยา 24.76 23.56 7.41 55.73 D 

21 มัธยมวัดดุสิตาราม 23.75 23.16 8.61 55.52 D 

22 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 20.75 21.04 8.79 50.58 E 

รวม 24.70 23.65 19.40 67.75 C 
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แนวทางการส่งเสริม ยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (กรณีไม่ผ่านเกณฑ์) 

1. แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ 
สถานศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน

หรือดำเนินการตามขั ้นตอนและระยะเวลาที ่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น 
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

สถานศึกษามีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 
1.1 ประชุมเพ่ือวางแผนในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
1.2 ตั ้งคณะกรรมการในการดำเน ินงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร ่งใส  

และคณะกรรมการในการตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ 
1.3 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมแก ่ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 

1.4 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ 
ปลอดอบายมุขในทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วม เสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของเครือข่าย 

1.5 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างครู ผู ้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพื่อเป็นรากฐาน 
ในการป้องกันการทุจริตอย่างมีจิตสำนึก และเปี่ยมด้วยคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต 
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขบนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1.6 คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส 

1.7 คณะกรรมการร่วมกันคิดแลวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ 
1.8 จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินการ 

 

2. แนวทางการใช้งบประมาณ 
 สถานศึกษาจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส 
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ  
พวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 
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สถานศึกษามีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 
2.1 จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  

     ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้     

     งบประมาณรายไตรมาส 

2.2 จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิต 

     ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้  

     งบประมาณรายไตรมาส 

2.3 จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี ่ยงสำหรับโครงการ  

      ที่มคีวามเสี่ยงสูง 

2.4 ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการ 

      ตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 

2.5 จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้  

      การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 

2.6 รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.7 สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงาน  

     ของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

3. แนวทางการใช้อำนาจ 
 สถานศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

สถานศึกษามีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 
 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการมอบหมาย ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร 
      เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

                     3.2 ประชุมเพ่ือตั้งเกณฑ์การปฏิบัติงานและการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
 3.3 ปรึกษาหารือและลงมติกับผู้มีส่วยได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเกณฑ์การปฏิบัติงานและการ 
      คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
3.4 การดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมในการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากร เช่น เงินเดือน      
     ค่าจ้าง หรือผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องกับงานที่บุคลากรปฏิบัติ  
     เพียงใด ต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
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          3 .5 การดำเน ินการพ ิจารณาความเหมาะสมในการปฏ ิบ ัต ิ งานในตำแหน ่งงาน 
                ของบุคลากรว่ามีความเหมาะสมเพียงใด ต้องมีการปรับปรุง พัฒนา ฝึกอบรม หรือปรับ 
                ย้ายอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                     3.6 การดำเนินการพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่งของบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                          จะแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการพิจารณา  
                          ความดี ความชอบของบุคลากร 
                     3.7 การดำเนินการพิจารณาเพื่อการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ผลลัพธ์ที่ได้จากการ   
                          ประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่าบุคลากรสมควรที่จะได้รับการฝึกอบรม  
                          และการพัฒนาในรูปแบบใด 

    3.8 การดำเนินการจดบันทึกข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร  ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผล  
         การปฏิบัติงานจะถูกบันทึกลงในทะเบียนประวัติของบุคคล  เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถ  
         นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ 

3.9 การบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น การสร้างความยุติธรรม และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์การ เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ดีและเสริมสร้าง
ศักยภาพโดยรวมขององค์การ 

 

 4. แนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
สถานศึกษาจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการใช้ทรัพย์ส ินของราชการ 

ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

สถานศึกษามีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 
4.1 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
4.2 กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
4.3 กำหนดให้มีผู ้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและ  
     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี 
4.4 ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั ้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับ 
      ทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่าย 
      หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 

 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  สถานศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที ่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา  
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การทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

สถานศึกษามีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 
5.1 พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน 
     และมีประสิทธิภาพ  
5.2. ให้ทุกกลุ่มงานของสถานศึกษามีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
      มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม 
      สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ  
5.3 ให ้ท ุกกล ุ ่มงานของสถานศึกษา สร ้างระบบการตรวจสอบการบร ิหารราชการ  
      โดยกำหนดให้แยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถ 
      ถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอำนาจหนึ่งได้  
5.4 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างกลุ่มงานของสถานศึกษา 
     ด้วยกันเอง  
5.5 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการ 
      ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื ่อง  
      และเป็นธรรม  
5.6 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตกับภาคเอกชน  
     ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
5.7 วางแนวทางและส่งเสร ิมบทบาทความร ่วมมือระหว่างกล ุ ่มงานในสถานศึกษา 
      กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปราม 
      การทุจริต  

 

6. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน 
  สถานศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา 

ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์
ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

สถานศึกษามีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 
6.1 กำหนดจุดบกพร่องที ่ควรแก้ไข  ใช ้เครื ่องมือค้นหาจุดบกพร่องของบุคคล เช่น  
      มีการตรวจสอบงานตนเอง การใช้  แบบสอบถามจากงานประชุมต่างๆ หลังจาก 
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     ได้ปัญหาและจุดบกพร่องควรปรับปรุงตัวเอง บริหารจัดการ  ตัวเอง รวมถึงพัฒนา 
     ศักยภาพตัวเองให้สูงขึ้น  
6.2 การตั ้งเป้าหมายร่วมกัน จะต้องพูดคุยปรึกษาหารือวางแผนการท่างานร่วมกัน  
      ของหน่วยงาน โดยมีการวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานตามจุดบกพร่อง จัดระเบียบ 
      กระบวนการท่างานแต่ละงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยี 
      เข้ามาช่วยในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ 
      การทำงานรวดเร็วขึ้น แต่ไม่ได้ข้าม ระเบียบที่สำคัญ  
6.3 ดำเนินการตามแผน ผู้บริหารทุกระดับจะต้องจริงจังและให้ความสำคัญ และมีนโยบาย  
      ด้านการยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างจริงจัง  ผู ้ให้บริการปรับทัศนคติและ 
      บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก โดยมี  
6.4 ติดตามและประเมินผล โดยตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ให้บุคคลภายนอกองค์กร 
     หรือ หน่วยงานเข้าตรวจสอบการให้บริการ และให้ข้อเสนอแนะเพื ่อการปรับปรุง  
     นำข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจติดตามหรือผู้รับบริการมาปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
     การให้บริการที่ได้มาตรฐาน  
6.5 ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามจุดบกพร่อง หน่วยงานต้องกำหนดตัวชี ้ว ัดรายบุคคล  
     เพื ่อกำกับให้บุคลากรมีการพัฒนาการให้บริการที ่ดีให้  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ  
     หน่วยงานให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการยอมรับด้านการให้บริการ  เพื่อเป็น 
     แบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรอ่ืน 
 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
สถานศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทาง  

ที ่หลากหลาย สามารถเข ้าถ ึงได ้ง ่าย และไม ่ซ ับซ ้อน โดยข ้อม ูลท ี ่ เผยแพร ่ต ้องถ ูกต ้องครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 
รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึง
จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

สถานศึกษามีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 
7.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ    
      ผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา บริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา   
      โครงการฯ 
7.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
7.3 วางแผนการประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย 



17 
 

7.4 ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน พัฒนา 
      ระบบงานสารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของสถานศึกษา 
7.5 นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินของผู้เกี่ยวข้อง  
     ให้เป็นไปตามทีก่ำหนด              
 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 
   สถานศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากรและกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิด ความสะดวก
รวดเร็วมากยิ ่งขึ ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการ หรือผู ้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

สถานศึกษามีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 
8.1 ตัดงานที่ไม่จําเป็นออก  
8.2 ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ง่าย และรวดเร็ว  
8.3 ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสม  
8.4 จัดสถานที่ทำงานให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน  
8.5 มอบงานใหตรงกับความสามารถของผู้รับ  
8.6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
8.7 รวบรวมงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติยืดเยื้อเข้าด้วยกัน 

 

9.แนวทางการเปิดเผยข้อมูล 
   สถานศึกษาจะต้องเป ิดเผยข้อมูลต ่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ร ับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล  
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

สถานศึกษามีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 
9.1 กำหนดนโยบายและกระบวนการเปิดเผยข้อมูล เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้ 
     ต้องเปิดเผย ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และน่าเชื่อถือ 
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9.2 ให้ความรู ้แก่ผู ้ประสานงานเกี ่ยวกับนโยบายและกระบวนการ  การเปิดเผยข้อมูล 
      ของสถานศึกษา รวมทั้งสร้างความตระหนักในหลักสำคัญของนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
      ของสถานศึกษา 
9.3 ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในฐานะ 
9.4 ตรวจสอบให้ข้อมูลที่เปิดเผย ถูกต้อง เพียงพอ น่าเชื่อถือ ก่อนการเผยแพร่ 
9.5 ติดตามดูแลและประสานงานในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 

 

  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1. สถานศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที ่ม ีแนวทาง 
                         สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
                         ของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
    การประเมินความเสี ่ยงเพื ่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
    และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

   3. สถานศึกษาต้องดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื ่อป้องกันการทุจริต  
                         ประกอบด้วย 

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
- มาตรการป้องกันการรับสินบน 
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

สถานศึกษามีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 
10.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 
       ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
10.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
10.3 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 
       ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
10.4 ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
       ที่ด ี
10.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ  
       ทุจริตในสถานศึกษา  
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10.6 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน 
       และปราบปรามการทุจริต 
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 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


