
 

  



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 2 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในโรงเรียนวัดอุเบกขาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานโรงเรียนวัดอุเบกขารามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 และจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อขับเคล่ือนการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต มีบริหารจัดการและปฏิบัติภารกิจท่ี

รับผิดชอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส และพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดอุเบกขารามประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาวิธีการประเมิน ให้เกิดการยกระดับค่าคะแนน

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CP) ของประเทศไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้

ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 

ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กรความ

โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมิน ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ

การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับ เกณฑ์การประเมินเดิม และการ

เช่ือมโยงกับเครื่องมืออื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุม หลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม 

ความโปร่งใส และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการ ทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ี

เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียง

ท่ีจะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดย

จ าแนกตัวช้ีวัดออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่1) การปฏิบัติหน้าท่ี 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้



ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 8) การ

ปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and TransparencyAssessment: 

IT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ใน

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการ

ทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ExternalIntegrityandTransparencyAssessment: 

EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน 

ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and TransparencyAssessment: IT) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนท่ัวไป

สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรโรงเรียนวัด

อุเบกขาราม ต้ังแต่ระดับ คณะครู บุคคลท่ีท างานให้กับหน่วยงาน มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เก็บตัวอย่าง

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 17 คน 

2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 25 คน ตัวอย่างโดยผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 

 

 

 



1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 

1. ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น InternalIntegrityandTransparencyAssessmentOnline 

(IIT Online) จ านวน 17 คน 

2. ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น ExternalIntegrityandTransparencyAssessmentOnline 

(EIT Online) จ านวน 25 คน 

. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวม

ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 89.46 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานอยู่ในระดับ A 

1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัดซึ่ง

ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

สถานศึกษาและจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี   ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ   ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ    ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.45 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน   ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 77.71 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 71.88 
 
 



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online)  
ในปีงบประมาณ 2564 

ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดอุเบกขารามมีผล ( ITA Online) คะแนนรวม 89.46 อยู่ระดับ A  
ผลการประเมินคือ ผ่าน  

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จ าแนกตาม
แหล่งข้อมูลได้แก่ 

1) กลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา (Internal) 
2) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากสถานศึกษา (External) 
3) การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา (Open Data) 
 
IIT EIT OIT คะแนน ITA ระดับ ล าดับการประเมิน 
100 99.82 73.79 89.46 A 5 
 

แนวทางพัฒนา ปรับปรุง ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
  

ตัวชี้วัด IIT 
 1. การสร้างการรับรู้ จัดการอบรม เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ

โรงเรียนมากขึ้น 
 3. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงาน

มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในโรงเรียน 
 
ตัวชี้วัด EIT 
 1. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้รับบริการ หรือผู้ท่ีมาติดต่อ สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมี

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
 2. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมา คือการ

เผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียนท่ีเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย 
 3. โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน  

การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน การท างานให้ดีขึ้น 
 
 



ตัวชี้วัด OIT 
 1. พัฒนาและวางระบบให้ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูล ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

อย่างเป็นปัจจุบัน 
 2. วางแผนงานและจัดท าข้อมูลอย่างเป็นระบบ จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
 3. การน าเสนอข้อมูลให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนวัด

อุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีตัวช้ีวัดท่ีต้อง

พัฒนาให้ดีขึ้น จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้ ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล และ

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริตซึ่งท าให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ

โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคะแนนเฉล่ียลดลงไปด้วย โรงเรียนวัดอุเบกขาราม จึงจัดท ามาตรการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดท้ัง 3 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดท่ี

เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยมีการด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

 

วิธีการปฏิบัติ รายละเอียดแนวทางการก ากับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ/ผู้มีส่วยเก่ียวข้อง 
1 )  จั ดท า ม า ต รก า รส่ ง เ ส ริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
ภายในโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
1.มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ส่ือสารให้รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อเอื้อต่อ
ผู้รับบริการ 
2.มีการด าเนินงานการจัดท า คู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการของทุกกลุ่มภายใน
โรงเรียน 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

 



วิธีการปฏิบัติ รายละเอียดแนวทางการก ากับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ/ผู้มีส่วยเก่ียวข้อง 
1) จัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
ภายในโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
1. มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธาร
ชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
2. มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้สาธาร
ชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรับทราบ
ข้อมูลอย่างชัดเจน 
3 .  มี การประชา สัมพัน ธ์ ใน ช่อ ง ทา ง
หลากหลายเพื่อให้สาธารชนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
1. มีการเผยแพร่เจตจ านงผู้บริหารและ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
2. มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในโรงเรียนเข้าถึงได้ง่ายและ
รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

2) จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในโรงเรียนวัด
อุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 จัดท าแผนปฏิบั ติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
โรงเรียนวัดอุเบกขารามเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 



วิธีการปฏิบัติ รายละเอียดแนวทางการก ากับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ/ผู้มีส่วยเก่ียวข้อง 
3) จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร รมแ ล ะ ธ ร รม าภิ บ า ล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โรงเรียนวัดอุเบกขารามมีการ จัดกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และการมีคุณลักษณะ
ของบุคลากรภายในสถานศึกษาสุจริต 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

4) การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการ 

โรง เรียนวัดอุ เบกขารามมีการก า กั บ 
ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานการ
จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลใน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โดยมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การ
นิ เทศภายในของทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อ
ติดตามการด าเนินงาน 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

5) รายงานผลการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ต่อผู้อ านวยการท้ังใน
รอบ 6 เดือน และเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 


