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หน้า ข 

ค าน า 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เป็นการด าเนินการภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกรอบแผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนอง

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีแนวทาง

หลักในการด าเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุก จิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการ ทุจริต 

การด าเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของ

แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในในโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นการน า

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563  มาวิเคราะห์การด าเนินงานภายใต้

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาของ

ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพัฒนาประเด็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนให้ดียิ่งขึ้น โดยก าหนด

เป็นประเด็นแนวทางน าสู่การปฏิบัติด้วยการบริหารจัดการที่เป็นไป ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอด การ

ทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560-2564) โดยน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดมาตรการด าเนินงานเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางใน การ

ด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานให้เกิดผล ส าเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
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หน้า 1 

ส่วนที่ 1  

บทน า 

สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย  

ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง

ประเทศ ไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึนเรื่อยๆ แม้ว่า

ประเทศไทยจะ ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ 

หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรค

ที่ขัดขวางการพัฒนา ประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการ

ทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหา ส าคัญล าดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหา

ดังกล่าวเกิดข้ึนมาช้านานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทย

มาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วน หนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมี

อิทธิพล ต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่

สอดคล้องกับ แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้

หรือด้วยความ บริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่

ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องของ รายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ 

การบริหารราชการ แผ่นดินเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่

การสูญเสียเงินรายได้ ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสีย

ภาษีไม่ได้รับบริการ ที่มี คุณภาพ 

จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 

2558 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 

คะแนน ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนน

การประเมิน ลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่ง

สมควรได้รับการ แก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 



หน้า 2 

แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 หน้า 

2 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero 

Tolerance & Clean Thailand) และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมา     

ภิบาลในการบริหาร จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตทั้งระบบ ให้มี มาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนี

การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง

สังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วม ต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุก

ภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อม เกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึก

ก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ เปลี่ยนสภาพแวดล้อมท่ีน าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และ

มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริต

และระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือมีกระบวนการท างานด้านป้องกัน

การทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถ ป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มี

การบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องกับการ ป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการ

ทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบ และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม

เพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาค

ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดย

ด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด ปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา 

วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน 

เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI) ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

ยังมี ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดท าขึ้น

บนพื้นฐาน ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ 

และเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง 
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ประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้อง

ด าเนินการให้เห็นผลเป็น รูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อม

ของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้ 

อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หน้า 3 การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การ

ป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” 

และ “สร้างความตระหนักรู้”เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา    

ภิบาล ในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่

เท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต

สาธารณะ ซึ่งเป็น คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการจัด

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักใน

ความส าคัญ ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนิน

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อ

วางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดย

มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร ทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน

สุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียน สุจรติต้นแบบ จ านวน 225 โรงเรยีน (ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียน สุจริตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การด าเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็น

หน่วยงาน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สุจริต เพ่ือให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการน า

เครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทัน 
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ต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้าน

การปลูกฝัง และด้านการสร้าง เครือข่าย 

เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการ

จัดท าแผนปฏิบัติ หน้า 4 การโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลง

แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบ ยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึง ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด 

ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตาม

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนตกพรม

วิทยาคาร ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนา

นวัตกรรม การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน

รูปแบบออนไลน์ โดย มีแนวคิดการพัฒนา นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกใน

การจัดเก็บข้อมูล รวดเร็ว ในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-

time system) และการประเมินมี ประสิทธิภาพ ลดภาระงาน ด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาท่ีรับการประเมินโดย ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อ 

การยกระดับ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้

อย่าง เป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ

การ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับ

คะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการ

ส ารวจของแต่ละ แหล่งข้อมูลที่องค์กร ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ใน

การประเมินดัชนีการ รับรู้การทุจริต ประกอบกับ การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิด

ความต่อเนื่องกับเกณฑ์การ ประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การ

ประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซ่ึงเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งท่ีมีลักษณะ

การทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวม ไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ การทุจริต ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลด โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด การทุจริตใน 
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หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศ ไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนก 

ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) การปฏิบัติหน้าที่  

2) การใช้งบประมาณ  

3) การใช้อ านาจ  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

6) คุณภาพการด าเนินงาน  

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

8) การปรับปรุงระบบการท างาน  

9) การเปิดเผยข้อมูล  

10) การป้องกันการทุจริต  

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนตกพรมวิทยาคารออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ

หน่วยงาน ตนเอง ในตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

และการแก้ไข ปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ 

หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ

ท างาน  
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3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 

เพ่ือให้ประชาชน ทั่วไปสามารถ เข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร   
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนตกพรมวิทยา

คาร  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ79.62 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B (Good)   

 
1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร  เป็น

รายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร และจากเอกสารหลักฐานการ เปิดเผยข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่  ประเด็นตัวชี้วัด  คะแนน  ระดับ  หมายเหตุ 

1  การปฏิบัติหน้าที่  99.73  AA  ผ่าน 

2  การใช้งบประมาณ  83.82 B ไม่ผ่าน 

3  การใช้อ านาจ  100 AA  ผ่าน 

4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  78.69 B  ไม่ผ่าน 

5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  94.67 A  ผ่าน 

6  คุณภาพการด าเนินงาน  91.34 A  ผ่าน 

 
 
 



ตัวชี้วัดที่  ประเด็นตัวชี้วัด  คะแนน  ระดับ  หมายเหตุ 

7  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ  84.05 B ไม่ผ่าน 

8  แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน  79.87 B ไม่ผ่าน 

9  การเปิดเผยข้อมูล  70.92 C ไม่ผ่าน 

10  แนวทางการป้องกันการทุจริต  62.5 E  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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การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน   
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ(โรงเรียนสุจริต)เป็นรายตัวชี้วัด 

พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น  มีดังนี้  

ตัวชี้วัด 4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน  

สพท. จะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ 
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
โดย ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม ในการปรบัปรุง พัฒนา การ
ด าเนินงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง การด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้น  

 

ตัวชี้วัดที่ 9.การเปิดเผยข้อมูล  

โรงเรียนตกพรมวิทยาคารจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน  ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่   
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์ การ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ เรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพรข่้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง 
ความโปร่งใสใน การบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดที่ 10. แนวทางการป้องกันการทุจริต  
1) โรงเรียนตกพรมวิทยาคารการศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ท่ีมี

แนวทาง  สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  

2) โรงเรียนตกพรมวิทยาคารต้องด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร 
การ ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร และแผนปฏิบัติการ ป้องกัน
การทุจริต  

3) โรงเรียนตกพรมวิทยาคารต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ ตัวชี้วัด  
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ยกตัวอย่าง เช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนา 
ให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  

4) ด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยก าหนดมาตรการ เพื่อ
ขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
ผล การประเมินฯ  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ
ก าหนดขั้นตอน หรือวิธีการ ปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงาน
ผล เป็นต้น  

 
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ประจ าปี งบประมาณ       
พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง  
2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การ ทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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ส่วนที่ 3 

การด าเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน              

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.ด าเนินกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์
การประเมิน ITA  และรายงานผลการด าเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ทบทวนข้อมูล วิเคราะห์และบริบท  

ผลการด าเนินงานจัดกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามเกณฑ์การ ประเมิน  ITA (ประชุม Online) ไปสู่การปฏิบัติดังนี้  

1. น ารายงานผลการวิเคราะหข์้อบกพร่องไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   

2. ทบทวนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาว่าสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกัน
การ ทุจริตฯ หรือไม่ถ้าบูรณาการได้ให้จัดการด าเนินการควบคู่กับไปโดยได้มีการปรับปรุง
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ให้สอดคลองกับผลการวิเคราะห์โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA ให้ได้ค้าตามเป้าหมาย และสร้าง
เครือข่ายผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียให้มีความรู้ด้านกฏหมาย ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรการกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต  
กิจกรรมที่ 2  พัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA 
(ประชุม Online)  
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายพร้อมระบบบริหารท่ีส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วม ด าเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ(ประชุม Online)  
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสใน การด าเนินงานITA  

  กิจกรรมที่ 5สร้างสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต  
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2. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา โดยด าเนินงานจัดการ 
เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อด าเนินการจัดหา มาตรการป้องกัน
การทุจริต และให้เกิดการพัฒนา  

2.1ด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
    และสามารถเขา้ดูรายละเอียดการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารได้ท่ี  

 

2.2 การด าเนินกิจกรรมประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต โรงเรียนตก

พรมวิทยาคาร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารจัดการความ เสี่ยงให้เป็นไป
ตาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน  

2. วิเคราะห์องค์กร โดยมีการระบุความเสี่ยงให้ครอบคลุมท้ัง 6 ด้าน คือ  

– ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)  
– ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)  
– ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risks)  
– ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)  
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– ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)  
– ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)  

3. ก าหนดเกณ์การประเมิน (โอกาส / ผลกระทบ)  

4. พิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงตามแบบการให้คะแนนความเสี่ยง  

5.พิจารณาจัดล าดับความเสี่ยงโดยน าความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดท าแผนการบริหาร

จัดการความเสี่ยง และได้จัดท ารายงานการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

และได้ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   

ที่ประชุมมีมติให้กิจกรรมความเสี่ยงด้านท่ี 6 ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร 
(Reputational  Risks)ประเด็นท่ีอยู่ในระดับท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตสูงมาก จึงเห็นควร
ด าเนินการโดยเร็ว ตามรายงาน การประชุมคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงเรยีนตก
พรมวิทยาคาร  

2.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้ด าเนินปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้บูรณาการกับโครงการท่ีได้รับงบประมาณจาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาจันทบุรีตราด เพื่อให้สามารถสอดคล้องตามนโยบายการป้องกันการ
ทุจริต โดยได้ด าเนินการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ดังน้ี  

1.การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมี วัฒนธรรมองค์กรท่ี 
เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการครู และ บุคลากร ทางการศกึษาทุก
คนตั้งแต่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ตลอดจน ครู ในโรงเรียน ล้วนแล้วแต่มี
ความส าคัญและความจ าเป็น อย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือ จากทุกฝ่ายใน องค์กรแล้ว ก็
ยากท่ีจะพบเจอกับค าว่า องค์กรแห่งความ ยั่งยืน 

2. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : สิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการ เสริมสร้าง 
วัฒนธรรม องค์กรให้แข็งแกร่ง คือการมคีณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มี ทัศนคติในการเปิดใจ 
กว้าง ยอมรับความ เปล่ียนแปลง และพร้อมจะยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งท่ีเป็น นโยบายขององค์กร 
น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เกิดความยั่งยืนในองค์กร 
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3.ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ (Trust and Respect ) : การขับเคลื่อน องค์กรสู่ ความยั่งยืน 
หรือมีวัฒนธรรมองคก์รท่ีเด่นชัด คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับใน ตัวบุคลากรในองค์กร 
ผู้บริหารควร ไว้ เนื้อเชื่อใจและยอมรับในความสามารถของบุคลากรภายใน องค์กร ที่ตนเองได้
สัมภาษณ์หรือร่วมงานกับองค์กรด้วย ตนเอง ต้องสร้างมิตรภาพที่ดีในหมู่ของ คนท างานไม่แบง่ชน
ชั้นในการท างาน 

4.ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : เสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์รอย่าง 
ยั่งยืน นั้น ครูทุก คนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุก
คนจะ มุ่งมั่นไปสู่ เป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ที่องค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่
ล้มเลิกข้อผูกพัน หรือพันธะสัญญา 

5.ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ยุคอดีต ยุดปัจจุบันหรือยุค อนาคตก็
เกิด ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการส าคัญประการหนึ่ง ในการ น 
าพาองค์กร ให้ฝ่าฟัน ไปพบกับความ  ส าเร็จในการเป็นองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมแห่งความ ยั่งยืนได้ ดังนั้น 
ผู้บริหารและคณะครูทุกคน จะต้อง ร่วมแรงร่วมใจ และร่วมดว้ยช่วยกันท่ีจะขจัด ปัดเป่าความขัดแย้ง
ท่ี มีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ในองค์กร ให้กลับกลายมา เป็นพลังแห่งความคิด สร้างสรรค์หรือความคิดเห็น
ต่าง แต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคค ี

6.ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ( Consensus ) : ผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคล สามารถขจัด 
ความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความคิดท่ีสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายใน องค์กร ได้แล้วนั้น
ความเป็นเอก ฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรท่ี เกี่ยวกับการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เปน็ไป อย่างง่ายดาย เพราะครูส่วนใหญ่ในองค์กร เห็นชอบและพูดเป็น 
เสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน 

7.การตัดสินใจ ( Decision Making ) : การท่ีผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับครูทุกๆ คน หรือ กล้าที่จะ
แสด พฤติกรรมต้นแบบ ( Role Model ) ให้กับครูได้เห็นเป็นตัวอย่างได้มิใช่เพียงติด ประกาศ หรือ
แถลงเป็นนโยบาย เท่านั้น รวมไปถึง การกล้าที่จะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการ กับครู ซึง่ไม่ปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม องค์กรท่ีทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดง พฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมขององค์กร 
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8.การรวมพลัง (Synergy ) : การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย คือ การรวมพลัง ของทุกคนใน 
องค์กร หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆ คนแล้ว ก็สามารถมีพลังที่สามารถ จะท าอะไรให้
ประสบ ความส าเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม 

9.จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์( Goal and Objective ) : องค์กรต้องมีจุดมุ่งหมาย และ
วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร หรือวิสัยทัศน์ (Vision 
) การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งรวมไป
ถึงการสื่อสารและกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง ภายในองค์กร เพื่อหาทางออกหรือหลุดพ้นอุปสรรค ท่ีเกิดขึ้น 

10.การเปล่ียนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : องค์กรย่อม ท่ี จะต้องมี 

การ เปล่ียนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตามยุคเศรษฐกิจท่ี เปลี่ยนแปลงไป 
ผู้บริหารท่ีต้องการ จะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและ พัฒนาการ
บริหารงานภายในองค์กรและการ บริหารคนองคก์รให้มีองค์ประกอบครบท้ัง 9 ประการ ดังท่ีได้กล่าว
มาข้างต้นน้ีเพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainable Organizatio) 
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ส่วนที่ 4  

มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ให้มีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร               

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน โรงเรียนตกพรม      

วิทยาคาร การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  

1. ด าเนินกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA 

(ประชุม Online) และรายงานผลการด าเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน

ตกพรมวิทยาคาร ทบทวนข้อมูล วิเคราะห์และบริบทที่เกี่ยวข้อง  

ขั้นตอนด าเนินงาน  

1.1 น ารายงานผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนตก

พรมวิทยาคาร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  

1.3 ทบทวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องในโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ว่าสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ป้องกัน

การทุจริตฯ หรือไม่ ถ้าบูรณาการได้ให้จัดการด าเนินการควบคู่กับไป 

2. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร โดยด าเนินงานจัดการ เจตจ านง

สุจริต ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือด าเนินการจัดหา มาตรการป้องกันการทุจริต และให้เกิดการพัฒนา  

ขั้นตอนด าเนินงาน  

2.1 ด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  

2.2 ด าเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  



หน้า 16 

2.3 ด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จากกิจกรรมต่างๆ  

2.4 ด าเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์พัฒนามาตรฐาน คุณธรรม

และความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม Online) 

3. จัดตั้งคณะท างานในการตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน 

การด าเนินงานของโรงเรียนตกพรมวิทยาคารออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตรวจสอบและ

กลั้นกรองข้อมูลก่อนน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 

ขั้นตอนด าเนินงาน  

3.1 แบ่งข้อมูลตัวชี้วัดออกเป็นหัวข้อตามอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย  

3.2 จัดท ารายชื่อรายคณะท างานที่รับชอบในแต่ละตัวชี้วัด  

3.3 อธิบายข้อมูลรายละเอียดข้อก าหนด ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาพถ่ายกิจกรรม 

1.กิจกรรมเสรมิสร้างความรู้และการประเมิน ITA Online ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

 

2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางการประเมิน ITA Online ในส่วนของการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ  OIT (Open data Integrity) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

3.กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 

  
 


