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คำนำ 

 
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับซาติและ
ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ 
(10) การป้องกันการทจุริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกายใน (Internal) การรับรู้ของ 
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ใน 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื ่อน
การดำาเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสำคัญ คือได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกรในการ
ป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันตับ
และ ผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบัน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ 
สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ที่
ประชุมคณะกรรมการ ปปช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 มีมติให้ขยายกรอบเวลาให้ใช้ 
ต่อไปจนถึง 30 กันยายน 2565) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น "มาตรการข้องกันการทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้อง ดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่ข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

ITA เป็นการประเมินเกี ่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและนาไปสู่การ
พัฒนาตนเอง เพ่ือให้การดำเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงาน ป.ป.ช ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
1. แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้ อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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2. แบบวัดการรับรู้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน 
ที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวขี้วัดการป้องกันการทุจริต เกณฑ์ระดบัการประเมิน มี 
7 ระดับ ดังนี้ 

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

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ปีงบประมาณ 2563  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยภาพ รวมได้คะแนนเท่ากับ 
87.85 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการเนินงานของหน่วยงาน ระดับ A เมื่อพิจารณาตาม
แบบวัดการรับรู้ทั ้ง 3 ส่วนพบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ากับ 28.93 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) ได้คะแนนเท่ากับ 27.76 แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ากับ 
31.15 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ในส่วนของ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
ได้คะแนนเท่ากับ 28.93 จาก 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 96.43 เป็นเป็นอันดับที่ 1 เป็นส่วนของ 
ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ (1) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.96 การใช้งบประมาณ (2) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 93.00  การใช้อำนาจ (3) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.33 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
(4) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.67 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (5) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.28 ซึ่งถือว่า
ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแสดงถึงความเชื่อมั่นในองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน รองลงมาเป็น อันดับ 2 
คือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : 
EIT ) ได้คะแนนเท่ากับ 27.76 จาก 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 92.53 เป็นเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งเป็น
ส่วนของตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้แก่ คุณภาพการดำเนินงาน (6) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.53  ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร (7) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.76 การปรับปรุงระบบการทำงาน (8) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
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93.33 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแสดงถึงความเชื่อมั่นในองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนน
เท่ากับ 31.15 ใน 40 คะแนน คิดเป็น คะแนนร้อยละ 75.76 น้อยสุด ในส่วนนี้เป็นในส่วนของตัวชี้วัดที่ 9-
10 ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล (9) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.76 การป้องกันการทุจริต (10) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 80.00 พบว่ายังมีข้อผิดพลาด มากมายเช่น ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ซึ่งจะได้
ปรับปรุงพัฒนามากที่สุดในครั้งต่อไป 

 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนน

เฉลี่ย 28.93 จาก 30.00 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 96.43 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการ
ดำเนินงานที่ เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความ
เชื่อมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อกรบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
มี ประสิทธิผล และยังคงต้องร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกายนอก (External) ได้คะแนน
เฉลี่ย 27.76 จาก 30.00 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 92.53 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมี
ความ เชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ โดย มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์ สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจ
คำนวณเป็น เงินได้ ซึ่งต้องพัฒนาให้มีคุณภาพการดำเนินงาน การสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน ของ
โรงเรียนอย่าง ต่อเนื่อง  

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 31.15 จาก 
40.00 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 75.76 บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงมีการวางระบบที่ดี
เพ่ือ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ต้องแสดงถึงความพยายาม
ของ หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 31.15 จาก 40.00 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 75.76 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นทีค่วรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผย  
ข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่  
ข้อมูลพื้นฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์และ
การปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่แผนดำเนินงาน  
การปฏิบัติงานและการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 

- กำหนดให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติ ตามคู ่มือหรือมาตรฐาน 
ปัญหา อุปสรรคที่ เกิดขึ ้น เพ่ือ
นำไปสู่การปรับปรุงขั้นตอน การ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพ  
- กำหนดให้มีการกำกับดูแลการ  
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตาม คู ่ม ือหร ือมาตรฐาน การ
ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัดในทุก
ภารกิจ 
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(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บ ุคคล  ได ้แก ่  นโยบายการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคล  การดำเนินการตาม 
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
และหลักเกณฑ์การ  บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
(5 )  การส ่ ง เสร ิ มความโปร ่ ง ใ ส ใน
หน ่วยงาน  ได ้แก่  การจ ัดการเร ื ่อง
ร้องเรียนการทุจริต  และการเปิดโอกาส 
ให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

-  ป ร ะก า ศ แ ผ น ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ป ร ะ จ ำ ป ี ข อ ง
หน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่รับรู้ อย่าง
ทั่วถึงในทุกระดับ  
- ควรมีการมอบหมายงานตาม
หน้าท ี ่   ความร ับผ ิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละ งานให้ตรงตาม
ส า ย ง า น  ห น ้ า ท ี ่ ค ว ร แ จ้ ง
หลักเกณฑ์การประเมินผล การ
ปฏิบัต ิงาน ให้เจ ้าหน้าที ่ทราบ
อย่างทั่วถึง  
- ควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
เพื่อนำผลการ วิเคราะห์มาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ
จ ั ด จ ้ า ง ใ นป ี ง บประมาณ  ที่  
ดำเนินการอยู่เพื่อทำให้การจัดซื้อ
จัดจ้าง  มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่า  
- ควรกำหนดมาตรการ วางระบบ
ในการ ดำเนินการเพื ่อส่งเสริม
ความโปร่งใส ใน การจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยเฉพาะการตรวจสอบ ถึงความ
เกี ่ยวข้องระหว่างเจ ้าหน้าที ่ที่  
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
ผู้เสนอ งาน  
- ควรมีการเผยแพร่ขั้นตอนการ
ขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการ  ปฏิบัติงาน
ให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างท่ัวถึง  
- จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับ
การใช้การ กำกับดูแล และการ
ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของ
ร า ช ก า ร  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร ่ ใ ห้  
เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติ  
- ควรมีการสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ถึงประโยชน์
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ของการตรวจสอบ เพื่อที่จะนำไป
ปรับปรุงการทำงานต่อไป  
- ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการ
เรื ่อง ร้องเรียนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ทราบ อย่างทั่วถึง 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การ 
ป้องกันการทุจริต 

(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การ 
ประเมิน ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ 
ทุจริต การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร  
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื ่อป้องกันการ
ท ุจร ิต  ได ้แก ่  มาตรการภายในเ พ่ือ
ส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต 

-  ค ว ร มี ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ดำเนินการเพื่อ ป้องกันการทุจริต
อย่างจริงจัง  
 
 
- ควรมีการสร้างมาตรการภายใน
เพ่ือ ป้องกันการทุจริต 

 
ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนา เพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น และหน่วยงานควร 

ให้ความสำคัญมากข้ึนคือ ตัวชี้วัดที่ 9-10  
ได้แก่การเปิดเผยข้อมูล (9) ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 

และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่แผนดำเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การ 
บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4)  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การส่งเสริมความ 
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

การป้องกันการทุจริต (10) ประกอบด้วย 1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนง 
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม 
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  

ตัวชี ้ว ัดที่ 1-5 การรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency  
Assessment : IIT) ได้แก่การใช้อำนาจ (3) การปฏิบัติหน้าที่ (1) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (5) การใช้ 
ทรัพย์สินของทางราชการ (4) การใช้งบประมาณ (5) 
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6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื ่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้พัฒนามากขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1. การเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ส่วนตนและส่วนรวม 
ให้แก่นักเรียนและ 
บุคลากรของโรงเรียน 

1. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถ 
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
- การประชุมประจำเดือน "การกระทำที่ถือ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนให้กับครูและบุคลากร  
 

กลุ่มบริหารบุคคล 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2564 
และวันที่ 30 
กันยายน 2564 

 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของโรงเรียน/ 
บุคคลภายนอกเข้ามา มี
ส่วนร่วมในการ ดำเนิน
กิจการ ในโรงเรียน 

1. การเตรียมความพร้อมประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสการ 
ดำเนินงานของโรงเรียน (ITA)  
- การประชุมเตรียมความพร้อมการ
ตอบ แบบสำรวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ประจำปี 2565  
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว 
ทางการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสฯ ในการประชุมผู้ปกครอง 
นักเรียน 
 
2. การจัดทำ web site และ 
ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วนร่วม
ของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- กลุ่มบริหาร 
วิชาการ  
- กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน  
- กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ  
- กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
- กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2565 
และวันที่ 30 
กันยายน 2565 

3. บุคลากรของ 
โรงเรียนประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาตรการ 
ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ การกำกับ 
ติดตาม 

1. ส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพ่ือ 
สาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่
ตัว โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 
- กิจกรรมสาธารณะจิตอาส 
- กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ 

- กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล  
- กลุ่มบริหาร 
วิชาการ  
- กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 

รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2565 
และวันที่ 30 
กันยายน 2565 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
4. มีแนวปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต 
ร่วมกัน 

1. การประกาศเจตนารมณ์/ กำหนด
นโยบาย  
- การประกาศเจตจำนงการ 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ 
โรงเรียนประจำปี 2565  
3. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยม การต่อต้านและไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
- เปิดหลักสูตรต้านทุจริตให้นักเรียน
ได้ เรียน  
- อบรม เรื่องสถาบัน 
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  
- จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเครือข่าย 
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน 
การ ทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน  
- สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ใน การต่อต้าน การทุจริต ป.ป.ช. 
สพฐ. น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

- ทุกกลุ่มงาน  
- กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ  
- กลุ่มบริหารกิจการ 
นักเรียน 

รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2565 
และวันที่ 30 
กันยายน 2565 

5. การส่งเสริมคุณ 
ลักษณะ 5 ประการ ให้
เกิดกับนักเรียน 

1. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ แนว
สร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การ ทุจริต  
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้าน
การ ทุจริต ประจำปี2565 โดยให้
ความรู้ เรื่องเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมในการ ต่อต้าน การทุจริต 
ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน และสร้างเครือข่าย และการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน การ ทุจริต 
ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน 

- กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
- กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน  
- กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 
- กลุ่มสาระสังคม 
ศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2565 
และวันที่ 30 
กันยายน 2565 
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ภาคผนวก 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน 

ปีงบประมาณ 2563 
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