
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ ได้ด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงานซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถุงจุดท่ีต้องพัฒนา คือ  
 (1) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.56 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่แผนปฏิบัติการ การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารงานบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์การบริการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างตนแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 (2) ตัวช้ีวัดท่ี 10 แนวทางการป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 75 เป็นคะแนนจากกา ร
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการ
ป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกัน
การรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความส าคัญในการก าหนดมาตรการ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามมาตรการ พร้อมท้ังสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
 โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ จึงได้ก าหนดแนวทางการน าผลการประเมินคุณธรรรมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่งานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 1. ข้อมูลพื้นฐาน 

2. การบริหารงาน 
3. การบริหารเงินงบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร  
 บุคคล 
5. การส่งเสริมความโปร่งใส 

1.ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน 
2.ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-service
ใหส้อดคล้องตามรายละเอียดท่ี
ก าหนด 
3.ปรับปรุงขอ้มูลแผนการจัดซื้อ 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้
สอดคล้องตามรายละเอียดท่ี
ก าหนด 
4.ปรับปรุงข้อมูลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
รายละเอียดท่ีก าหนด 

ตัวชีวั้ดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
2. การประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ประจ าป ี
3. การด าเนินการเพื่อจัดการความ 
เส่ียงทุจริต 
4. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
5. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าป ี
6. รายงานการก ากับติดตามการ 
ด าเนินการป้องกันในการทุจริต 
7. รายงานผลการด าเนินงาร 
ด าเนินการป้องกันการทุจริต 
8. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
9. การด าเนินการตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 
การป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการป้องกันการทุจริต 
3. การขับเคล่ือนโครงการ/
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส  
4.มีการก าหนดมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสให้ 
ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด 
ความเส่ียงจากการทุจริต และ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการก ากับ 
ติดตามอยู่สม่ าเสมอ 
5.มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลการด าเนินงานด้านการ 
ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่องและ 
ท่ัวถึง 

 

  

 
 
             
 
 
 



แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์
ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของ รร.นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 

กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ของโรงเรียนนิกรราษฎร์
บ ารุงวิทย์ มีการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร ผลงานต่อสาธารณชน
ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน เข้าถึง 
ง่าย 

ฝ่าย ICT 

2. การบริหารงาน 
3. การบริหารเงินงบประมาณ 
 

 

2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและ
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการป้องกันการ 
ทุจริต 

กรกฎาคม 2563 บุคคลภายในและ 
บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินการ/การบริหารเงิน
งบประมาณ 

กลุ่มงานงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของ รร.นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

4. การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากร  
 บุคคล 

3. มีช่องทางให้บุคลากรในและ
ภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การใช้ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนได้ 

กรกฎาคม 2563 - มีนาคม  
2564 

เว็บไซต์ของโรงเรียนนิกรราษฎร์
บ ารุงวิทย์ มีการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร ผลงานต่อสาธารณชน
ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน เข้าถึง 
ง่าย 

กลุ่มงานบุคคล 

5. การส่งเสริมความโปร่งใส   4. การขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

กรกฎาคม 2563 - มีนาคม  
2564 

การด าเนินงาน/การให้บริการท่ี
ถูกต้องตามระเบียบเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และมีความ 
โปร่งใส 

กลุ่มงานงบประมาณ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์
ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ รร.นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
2. การประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ประจ าป ี
3. การด าเนินการเพื่อจัดการความ 
เส่ียงทุจริต 

1. ด าเนินการประชุมประเมินความเส่ียงทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2. ปรับปรุงมาตรฐานการการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวมประจ าปี พ.ศ. 2563 

กรกฎาคม 2563 1. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรโรงเรียน
นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์
มีจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

ผู้บริหารและคณะครู 

4. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
5. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าป ี
6. รายงานการก ากับติดตามการ 
ด าเนินการป้องกันในการทุจริต 
7. รายงานผลการด าเนินงาร 
ด าเนินการป้องกันการทุจริต 

1. ติดตามประกาศประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน 
มาตรการให้ครู บุคลากร โรงเรียนนิกรราษฎร์
บ ารุงวิทย์ทราบ 

กรกฎาคม 2563 - มีนาคม  
2564 

1.ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรโรงเรียน
นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์
เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวม ยึดมั่นใน 
คุณธรรม จริยธรรม 
เป็นแบบอย่างท่ีดี ยืน

ผู้บริหารและคณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ รร.นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หยัดในความถูกต้อง 
ถูกกฎหมาย โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ 

 
 
 

8. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
9. การด าเนินการตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

1. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เจตจ านงสุจริตและ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ 
บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กร 

กรกฎาคม2563 - มีนาคม  
2564 

1.ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และ
นักเรียนทุกคน 
ปฏิบัติตามภารกิจ
ของโรงเรียนนิกร
ราษฎร์บ ารุงวิทย์ให้
เป็นไปตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
2. มีการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงาน 

ผู้บริหารและคณะครู 



ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ รร.นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 



 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การเปิดเผยข้อมูล 

 
 

 โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ ด าเนินการปรับปรงุพัฒนาระบบงานสารสนเทศ web site  
www.nikornwit.com ของโรงเรียนให มีความทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการท างานและ
การส่ือสาร มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานต่อสาธารณชนได้อย่างครบถ้วนชัดเจน เข้าถึงง่าย ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nikornwit.com/


ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

การป้องกันการทุจริต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ด าเนินการประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อขับเคล่ือนการป้องกัน
การทุจริตขององค์กร 


