
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ออนไลน ์

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 โรงเรียนนิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เข้ำร่วมกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดย
มีผลคะแนน ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2563 86.34 - - 

 
 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนนิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 86.34 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ A (ดี) โดย
ตัวชี้วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี ได้คะแนนสูงสุด 99.56 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 
กำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนน 75 คะแนน 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 99.56 AA ผ่ำน 
2 กำรใช้งบประมำณ 86.97 A ผ่ำน 
3 กำรใช้อ ำนำจ 87.61 A ผ่ำน 
4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 85.33 A ผ่ำน 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 90.1 A ผ่ำน 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 98.49 AA ผ่ำน 
7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 90.95 A ผ่ำน 
8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 95.18 AA ผ่ำน 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล 79.56 B ผ่ำน 
10 กำรป้องกันกำรทุจริต 75 B ผ่ำน 

รวม 86.34 A ผ่ำน 
หมำยเหตุ คะแนนและระดับผลกำรประเมิน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ปทุมธำนีเขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นรำยตัวชี้วัด มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงจุด

แข็งและจุดท่ีต้องพัฒนำ ดังนี้ 

 1. ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนเสียได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ตัวช้ีวัดท่ี 1-5 ได้คะแนนเท่ำกับ 
26.97 บ่งช้ีให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
โดยบุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมเช่ือมั่นและแสดงควำมไว้วำงใจต่อกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท่ีมุ่งสู่กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิผล มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนำ ดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
 (1) ตัวช้ีวัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 99.56 เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนของตนเองในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ สะท้อนให้เห็น
ว่ำ หน่วยงำนมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน แต่อย่ำงไรก็ดี
หน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ้นในเรื่องกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อท่ัวไปกับผู้มำติดต่อท่ี
รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 



 (2) ตัวช้ีวัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 90.95 เป็นคะแนนจำกกำรประเมิน
กำรรับรู้ของบุคคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้
ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยหน่วยงำนมีแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต เพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรร่วมกันก ำหนดแผนงำนกำรป้องกันกำรทุจริตใน
ระดับเขตพื้นท่ี อย่ำงไรก็ดี ควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ้นในเรื่องกำรรับรู้สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคล่ือนกำรป้องกันกำร
ทุจริตในหน่วยงำน 
 2. ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ตัวช้ีวัดท่ี 6 - 8 ได้คะแนนเท่ำกับ 
28.46 บ่งช้ีให้เห็นว่ำผู้มำรับบริกำรมีแนวโน้มควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนยึดหลักตำมมำตรฐำนขั้นตอน
และระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ โดยให้ข้อมูลท่ีชัดเจนตรงไปตรงมำกับผู้มำรับบริกำร ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สำธำรณะ และไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบนทั้งเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีอำจค ำนวณเป็นเงิน
ได้ จุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนำ ดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ 
 (1) ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 98.49 เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำร
รับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อคุณภำพกำรด ำเนินงำนในประเด็นท่ีเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ี โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด เห็นได้ว่ำผู้มำรับ
บริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมเช่ือมั่นในคุณภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอนและ
ระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ มีกำรให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริกำร ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สำธำรณะ และไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบน 
 (2) ตัวชีว้ัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 99.73 เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำร
รับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อประสิทธิภำพกำรส่ือสำรในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชนท่ีควรรับทรำบรวมท้ังกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำ
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำรใช้บริกำร นอกจำกนี้หน่วยงำนควร
สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อรำชกำรสำมำรถติดต่อสอบถำม ให้ข้อเสนอแนะ และกำรร้องเรียน
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน ซึ่งจะสะท้อนถึงกำรส่ือสำรกับผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 (3) ตัวชี้วัดท่ี 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 95.18 เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำร
รับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบกำรท ำ งำน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ท้ังกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีและกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนควรมีกำร
ด ำเนินกำรในเรื่องกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 



 3. ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ตัวชี้วัดท่ี 9 - 10 ได้คะแนนเท่ำกับ 30.91 บ่ง
ช้ีให้เห็นว่ำ หน่วยงำนมีกำรวำงระบบท่ีดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณะชนได้รับทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน 
แสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนท่ีจะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ มีจุดแข็ง ท่ี
ต้องรักษำคุณภำพ ดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน - ตัวชี้วัด  
 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
 (1) ตัวช้ีวัดท่ี 9 กำรเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 79.56 เป็นคะแนนจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงำน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนทรำบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) กำรบริหำรงำน ได้แก่แผนปฏิบัติกำร กำรปฏิบัติงำน และกำร
ให้บริกำร (3) กำรบริหำรงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
(4) กำรบริหำรงำนบุคคลได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย หลักเกณฑ์กำรบริกำรและ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ(5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และ
กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงตนแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรและกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 (1) ตัวชี้วัดท่ี 10 แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 75 เป็นคะแนนจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 2 ประเด็น 
คือ (1) กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรประเมินควำมเส่ียงเพื่อกำรป้องกันกำร
ทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และ (2) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำร
ทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและกำรป้องกันกำรทุจริต 7 มำตรกำร มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรต่อสำธำรณะ มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ อย่ำงไรก็ตำมหน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญในกำร
ก ำหนดมำตรกำร แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรดเนินกำรตำมมำตรกำร พร้อมท้ังสร้ำงกำรรับรู้ อย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้อง 
พัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดังนี้ 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 1. ข้อมูลพื้นฐำน 
2. กำรบริหำรงำน 
3. กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
4. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร  
 บุคคล 
5. กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 

1.ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐำน 
2.ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-service
ใหส้อดคล้องตำมรำยละเอียดท่ี
ก ำหนด 
3.ปรับปรุงขอ้มูลแผนกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุให้
สอดคล้องตำมรำยละเอียดท่ี
ก ำหนด 
4.ปรับปรุงข้อมูลกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลตำม
รำยละเอียดท่ีก ำหนด 

ตัวชีวั้ดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 1. กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 
2. กำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต 
ประจ ำป ี
3. กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำม 
เส่ียงทุจริต 
4. กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
5. แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำป ี
6. รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร 
ด ำเนินกำรป้องกันในกำรทุจริต 
7. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำร 
ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต 
8. มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
9. กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ภำยในหน่วยงำน 

1. สรำ้งกำรรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 
กำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในและ
ภำยนอกเข้ำมำมสี่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรป้องกนักำรทุจริต 
3. กำรขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรม
ตำมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส  
4.มีกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสให ้
ครอบคลุมทุกภำรกิจงำนและลด 
ควำมเสี่ยงจำกกำรทจุริต และ 
ก ำหนดผู้รับผิดชอบ มีกำรก ำกับ 
ติดตำมอยู่สม่ ำเสมอ 
5.มีกำรเปิดเผย ประชำสัมพันธ ์
ข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร 
ป้องกันกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่องและ 
ทั่วถึง 



แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์
ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ รร.นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้อมูลพื้นฐำน 
5. กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 

1. สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกำรป้องกัน
กำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง 

กรกฎำคม 2563 เว็บไซต์ของโรงเรียน
นิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์ 
มีกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ข่ำวสำร ผลงำนต่อ
สำธำรณชนได้อย่ำง
ครบถ้วนชัดเจน เข้ำถึง 
ง่ำย 

ฝ่ำย ICT 

2. กำรบริหำรงำน 
3. กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
 

 

2. เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในและภำยนอก
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรป้องกนักำร 
ทุจริต 

กรกฎำคม 2563 บุคคลภำยในและ 
บุคคลภำยนอก มีส่วน
ร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินกำร/
กำรบริหำรเงิน
งบประมำณ 

ฝ่ำยกำรเงิน 
ฝ่ำยบริหำร 

 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ รร.นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร  
 บุคคล 

3. มีช่องทำงให้บุคลำกรในและภำยนอก
สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรใช้
ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนได้ 

กรกฎำคม 2563 - มีนำคม  
2564 

เว็บไซต์ของโรงเรียน
นิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์ 
มีกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ข่ำวสำร ผลงำนต่อ
สำธำรณชนได้อย่ำง
ครบถ้วนชัดเจน เข้ำถึง 
ง่ำย 

ฝ่ำย ICT 

5. กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส   4. กำรขับเคล่ือนโครงกำร/กิจกรรมตำม
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

กรกฎำคม 2563 - มีนำคม  
2564 

กำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรท่ีถูกต้องตำม
ระเบียบเป็นมำตรฐำน
เดียวกัน และมีควำม 
โปร่งใส 

ฝ่ำยกำรเงิน 
ฝ่ำยบริหำร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์
ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ รร.นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 
2. กำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต 
ประจ ำป ี
3. กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำม 
เส่ียงทุจริต 

1. ด ำเนินกำรประชุมประเมินควำมเส่ียงทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
2. ปรับปรุงมำตรฐำนกำรกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวมประจ ำปี พ.ศ. 2563 

กรกฎำคม 2563 1. ผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรโรงเรียนนิกร
รำษฎร์บ ำรุงวิทย์มี
จิตส ำนึกในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 

ผู้บริหำรและคณะครู 

4. กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
5. แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำป ี
6. รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร 
ด ำเนินกำรป้องกันในกำรทุจริต 
7. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำร 
ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต 

1. ติดตำมประกำศประชำสัมพันธ์และแจ้งเวียน 
มำตรกำรให้ครู บุคลำกร โรงเรียนนิกรรำษฎร์
บ ำรุงวิทย์ทรำบ 

กรกฎำคม 2563 - มีนำคม  
2564 

1.ผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรโรงเรียนนิกร
รำษฎร์บ ำรุงวิทย์เห็น
ถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนรวม ยึดมั่นใน 
คุณธรรม จริยธรรม 
เป็นแบบอย่ำงท่ีดี ยืน
หยัดในควำมถูกต้อง 
ถูกกฎหมำย โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ 

ผู้บริหำรและคณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ รร.นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

8. มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
9. กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ภำยในหน่วยงำน 

1. จัดกิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้เจตจ ำนงสุจริตและ
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ให้ 
บุคลำกรได้รับทรำบและถือปฏิบัติ 
2.กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคล่ือนกำร
ป้องกันกำรทุจริตขององค์กร 

กรกฎำคม2563 - มีนำคม  
2564 

1.ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกร และนักเรียน
ทุกคน ปฏิบัติตำม
ภำรกิจของโรงเรียน
นิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์
ให้เป็นไปตำมมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใส 
2. มีกำรก ำกับติดตำม
กำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำม
โปร่งใส 

ผู้บริหำรและคณะครู 

 



 ผลกำรประเมินข้ำงต้น ช้ีให้เห็นว่ำส่ิงท่ีควรพัฒนำเพื่อให้โรงเรียนได้คะแนนดีขึ้นและโรงเรียนควร ให้ควำมส ำคัญ 
มำกขึน้คือกำรเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วย 
 1. กำรเผยแพร่ขอ้มูลพื้นฐำน ได้แก่ขอ้ มูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์  กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 2. กำรบริหำรงำน ได้แก่แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน กำรใหบ้ริกำร 
 3. กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่แผนกำรใชจ่้ำยงบประมำณประจำ ปีและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
 4. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 5. กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่กำรจัดกำรเรื่องกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบ และกำรเปิดโอกำส
ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
 6. กำรจัดท ำมำตรกำรเพื่อขบั เคล่ือนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  
เร่ือง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
.............................................. 

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๕ มกรำคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ก ำหนดให้ผู้บริหำร
ของหน่วยงำน ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แผนงำนหรือโครงกำร/กิจกรรมเพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้มี คุณธรรมและควำม
โปร่งใสตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนนิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์เป็นไปด้วยควำมมีคุณธรรมโปร่งใสตำมแนวทำงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จึงก ำหนดมำตรกำร ดังนี้ 
1. มาตรการด้านความโปร่งใส 
 1.1 เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1.1 แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร 
  1.1.2 จัดท ำแผนงำน/โครงกำร 
  1.1.3 ด ำเนินกำรโครงกำร 
 1.2 ให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใส 
  1.2.1 ประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยในระยะเวลำ 30 วันท ำกำรหลังจำกวันท่ีได้รับ 
กำรจัดสรรงบประมำณ 
  1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อให้สำธำรณชนตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ โดยมี 
องค์ประกอบช่ือโครงกำร งบประมำณ ผู้ซื้อของ ผู้ได้รับคัดเลือก 
  1.2.3 ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
และผู้เสนองำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1.3 กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนเว็บไซต์และ
ส่ืออื่นๆ ดังนี้ 
  1.3.1 ประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  1.3.2 ประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร 
  1.3.3 ประกำศเผยแพร่รำยช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร 
  1.3.4 ประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเหตุผลท่ีใช้
ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 



 
2. มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ 
 2.1 ผู้บริหำรจะต้องแสดงเจตจ ำนงท่ีมุ่งน ำหน่วยงำนให้มีกำรด ำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและพร้อมท่ีจะ  
แสดงควำมรับผิดชอบ หำกหน่วยงำนนั้นส่งผลกระทบและเกิดควำมเสียหำยต่อสังคมโดยส่วนรวม 
 2.2 ผู้บริหำรจะต้องสนับสนุนงบประมำณหรือกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมำกขึ้น ใน
หน่วยงำน 
 2.3 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร จะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมเต็มใจ เต็มควำมสำมำรถ 
 2.4 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำท่ีควำม 
รับผิดชอบมำกกว่ำส่วนตัวและต้องมีส่วนรับผิดชอบหำกเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีผิดพลำด ของ
ตนเอง 
 2.5 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร จะต้องเปิดโอกำสพร้อมรับฟังกำรวิพำกษ์หรือติชมจำกประชำชน 
ผู้รับบริกำร ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
3. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 3.1 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับกำรให้บริกำร  หรือ
อ ำนวยควำมสะดวก 
 3.2 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ไม่ใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 3.3 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ไม่มีควำมเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญำ 
โครงกำร หรือสัมปทำนใดๆ 
 3.4 กำรด ำเนินงำนกำรอนุมัติต่ำงๆจะต้องไม่มีกำรแทรกแซงจำกฝ่ำยกำรเมืองหรือผู้มีอ ำนำจเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
4. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร 
 4.1 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร จะต้องมีกำรถ่ำยทอดพฤติกรรมกำรท ำงำนท่ีดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์
สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
 4.2 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร เมื่อพบเห็นกำรทุจริตท่ีเกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมท่ีจะ 
ด ำเนินกำรตรวจสอบ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
 4.3 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อกำรกระท ำกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 4.4 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ต้องไม่น ำวัสดุ อุปกรณ์และของใช้ในรำชกำรไปใช้ส่วนตัว 
 4.5 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร จะต้องไม่กระท ำกำรใดๆท่ีเป็นกำรเอื้อประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง 
 4.6 ให้มีกำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ท่ีสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
สำมำรถยับยั้งกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.7 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะต้องด ำเนินงำนอย่ำงมีอิสระไม่ถูกแทรกแซงจำกผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจ และ
สำมำรถยับยั้งหรือป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.8 ให้มีกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



 4.9 ให้มีกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน 
 4.10 ให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนในหน่วยงำน 
5. มาตรการด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 5.1 กำรคัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้ำย เล่ือนระดับ กำรเล่ือนเงินเดือนกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ หรือกำรให้
สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์หรือผลประโยชน์อื่นแอบแฝง 
 5.2 สร้ำงแรงจูงใจ เพื่อรักษำเจ้ำหน้ำท่ีให้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมสำมำรถบนพื้นฐำนของควำมดี 
 5.3 ให้มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน อย่ำงเป็นธรรม 
 5.4 กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ให้เป็นไปด้วยควำมจ ำเป็น คุ้มค่ำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 5.5 ให้มีกำรมอบหมำยงำนด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ส่ังงำนในเรื่องส่วนตัว 
 5.6 ให้ค ำแนะน ำและร่วมแก้ปัญหำในงำนท่ีได้รับมอบหมำยร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 5.7 ให้มีกำรจัดเตรียมสถำนท่ีและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมพร้อมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 5.8 ต้องปฏิบัติงำนตำมระเบียบ ขั้นตอน อย่ำงเคร่งครัดเป็นมำตรฐำนและยึดหลักควำมถูกต้องอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 5.9 ต้องปฏิบัติงำนโดยยึดหลักควำมเป็นธรรม เท่ำเทียมกัน 
6. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 6.1 ถ่ำยทอดประกำศ นโยบำย มำตรกำร เพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใสตำมแนวทำง กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐฉบับนี้ ให้บุคลำกรในสังกัดได้รับทรำบ 
 6.2 น ำประกำศ นโยบำย มำตรกำร เพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส ตำมแนวทำงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐฉบับนี้  เผยแพร่ในเว็บไซต์และช่องทำงกำร
ส่ือสำรหรือช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์อื่นๆ 
 6.3 ให้ผู้บริหำรแสดงเจตจ ำนงต่อบุคลำกรในหน่วยงำน ในกำรประชุมประจ ำเดือนพร้อมท่ีจะบริหำรงำน ด้วย
ควำมซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส 
 
 
   ประกำศ ณ วันท่ี 1 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

 
(นำงสำวณัฎฐิพร   วงษ์ไทย) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย ์
 


