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ค าน า 
                     การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นส่วน
หนึ่งของแผน ปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยเป็นการ
น ามาตรการ ส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนา
ข้อบกพร่องในประเด็น ตัวชี้วดัที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย โดยก าหนดเป็นประเด็นแนวทางน าสู่การ
ปฏิบัติด้วย การบริหารจัดการที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตในหน่วยงาน ซ่ึง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยน า
ผลการวิเคราะห์ มาก าหนด มาตรการด าเนินงานเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส
ภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรม และ 
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและแนว ทางการพัฒนา 
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลปะทิว          

(บางสนพิพิธ-ราษฎร์บ ารุง) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 

Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนอนุบาล
ปะทิวฯ ได้คะแนน 93.06 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A โดยตัวชี้วัดที ่
1 การปฏิบัติหน้าที่ (แบบ IIT) ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 100 ส่วนตัวชีว้ัดที่ได้ คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (แบบ EIT) ได้คะแนนร้อยละ 81.59 ส าหรับค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด 
เป็นดังนี้  
* ตัวช้ีวัดตามแบบ IIT  
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 96.37 อยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละ 99.01 อยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 99.74 อยู่ในระดับ AA 
* ตัวช้ีวัดตามแบบ EIT  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 89.83 อยู่ในระดับ A  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 81.59 อยู่ในระดับ B 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 82.85 อยู่ในระดับ B  
* ตัวช้ีวัดตามแบบ OIT  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 90.20อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100 อยู่ในระดับ A 
ตามท่ีโรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับค่าคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 93.06 
ดังกล่าว เป็นผลให้การจัดอันดับคะแนนการประเมินฯ จากสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพรเขต1  ได้ล าดับท่ี 13 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ เป็นรายตัวชี้วัด 
พบว่าตัวชี้วัดควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้  
 
1. การปฏิบัติหน้าที่  
โรงเรียนจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง มุ่งม่ันเต็มความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  
 
2. การใช้งบประมาณ  
โรงเรียนจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่าย งบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ พวกพ้อง และต้องเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้  
 
3. การใช้อ านาจ  
โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ คัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
โรงเรียนจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือ เผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  
 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
โรงเรียนทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และ จัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไข ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องท าให้
การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความ เชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อ
พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการ ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือ ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 
6. คุณภาพการด าเนินงาน  
โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ด าเนินการ/ให้บริการ
ของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง ตรงไปตรงมา และค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 



7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ  
โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้
ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการ จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็น เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และ
มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
 
8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน  
โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการท างานของหน่วยงาน ให้ดียิ่งขึ้น รวมไป
ถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง พัฒนา การด าเนิน งาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญกับการ ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  
 
9.การเปิดเผยข้อมูล  
โรงเรียนต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ไดแ้ก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อ  
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร  
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง  
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 
10. แนวทางการป้องกันการทุจริต  
1) โรงเรียนจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือ สนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา  
2) โรงเรียนด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน ความเสี่ยงเพ่ือ
การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต  
3) โรงเรียนวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  
 
 



บทที่๓ การก าหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ด าเนินการวิเคราะห์ และพัฒนาตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ า และน ามาพัฒนา 

ปรับปรุงทั้งการปฏิบัติของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ และให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมมากยิ่งข้ึน ดังนี้  
 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้
ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการ จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็น เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และ
มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมไปถึงประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้าใจถึงการประเมินและแจ้ง
วันประเมินที่แน่นอนและแจ้งขอบเขตระยะเวลา 
 
ตัวชี้วัดที่ 8. การปรับปรุงการท างาน  
โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการท างานของหน่วยงาน 
ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น โดย
ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญกับการ ปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ก าหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) 

มาตราการ ประเด็น
ตัวช้ีวัดที่

เป็นจุดอ่อน
ที่ต้อง
พัฒนา 

โครงการ กิจกรรม ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายและแนวทาง
ก ากับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

ประสิทธิภา
พการสื่อสาร 

โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
เรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่
ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง
การ จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่ง
ค าติชมหรือความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจง
ในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน 
รวมถึ งจั ดให้มี ช่องทางให้ผู้ มาติดต่อ 
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ 
-ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
-ครูประจ าชั้น
ทุกสายชั้น 

เป้าหมาย 
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
แนวทางการก ากับติดตาม 
-ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ในการด าเนนิงาน 
-จัดประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาและผู้ปกครองให้
ทราบถึงข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายช่องทาง 
 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริตภายใน 

ของหน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ได้ด าเนินงานตาม มาตรการความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

1.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล
การด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการ จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ 

  

  

 



ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสร้อยละ๑๐๐ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ
เข้าถึงช่องทางได้หลากหลายและสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  

 

2. มาตรการการใช้ทรัพย์สินทางราชการ โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืม ทรัพย์สินของทางราชการในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติให้กับ
บุคลากรในสังกัดได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดยเคร่งครัด 

 

ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินราชการผลปรากฏว่าบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ทราบ
และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

 



3. มาตรการการบริหารงานโปร่งใสและการส่งเสริมสร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 

 โรงเรียนมีการด าเนินการตามมาตรการบริหารงานโปร่งใสและการเสริมสร้างจิตสานึกและวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ดังนี้ 

 3.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  

3.2 กิจกรรมประกาศนโยบาย งดรับของขวัญ/ไม่รับของก านัล No Gift Policy  

3.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการรับรู้ การมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



 

 

 

ผลการด าเนินงาน จากการด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ 
พบว่า ร้อยละ 100 ของบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีความตระหนักรู้ถึง
หน้าที่ของ ตนเอง และหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ส่งผล
ให้การ ด าเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประสบความส าเร็จและมีความยั่งยืน 



4. มาตรการการบริหารจัดการข้อมูล เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ มีการ
ด าเนินการตามมาตรการบริหารจัดการข้อมูลเปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งได้ด าเนินงานจัดท าคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ 

 

  



  

ผลการด าเนินงาน บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการ ปฏิบัติงานและคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานตามมาตรการการ 

ปัญหา 

ในด้านของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโรงเรียนสุจริต ในบางกิจกรรมยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์
โควิดท าให้ท าได้ไม่เต็มที่ไม่ครบองค์ประกอบรวม 

ข้อเสนอแนะ 

 1.อยากให้มีแบบอย่างในการท าแต่ละตัวชี้วัดโดยเฉพาะส่วนEIT เพราะถ้าหากมีตัวอย่างที่ชัดเจนจะใส่
รายละเอียดได้เยอะกว่านี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

1. ด าเนินกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐาน คุณธรรมและความโปร่งใส ตามเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

 



 

 



 

 



จัดการด าเนินงานแต่งตั้งคณะท างานในการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วดัในการประเมิน   
คุณธรรมและความโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บ ารุง) 
ที ่    /256๕ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 25๖๕ 
............................................................................  

    ด้วยโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บ ารุง) ได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและ    ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA : online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างเดือนสิงหาคม-
กันยายน ๒๕๖๕ โดยกลุ่มเป้าหมายการประเมินได้แก่ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทุกโรงเรียน 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

 1.1 นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ     ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวจีราพร      สงวนชาติ      รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ รองประธานกรรมการ 
           1.3 นางหทัยรัตน์ เขียวเพชร   ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ             กรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวอมลรัตน์   โพธิสุวรรณ    ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ                  กรรมการ 
 1.๕ นางสาวฑีรนัท      ขันนาค      ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ                   กรรมการ 
           1.๖  นางผ่องศรี         แพ่งยัง          ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ        กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา ประสานงานและ อ านวยการทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 ๒. คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด OIT   ที่ ๙-๑๐ 
  ๒.๑ คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด OIT ที ่๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย 
 ๒.๑.๑. นางสาวพิมสาย   โคจรอมรเลิศ   ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ      ประธานกรรมการ 
 ๒.๑.๒. นางสาวอรอุมา นันชม           ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ     กรรมการ 
 ๒.๑.๓. นางธนพรรณ     สันทัดการ       ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ     กรรมการ 
 ๒.๑.๔. นางสาวนาตยา    เจียรศิริ    ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ  กรรมการ 
 ๒.๑.๕. นางสาวมนฑกานต์ เรืองหิรัญ     ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ      กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 ๒.๒ คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดOIT ที๙่.๒ การบริหารงาน ประกอบด้วย  
 ๒.๒.๑ นางผ่องศรี แพ่งยัง        ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ    ประธานกรรมการ 
 ๒.2.๒ นางสาวทิพาวรรณ นุ่นแก้ว        ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ       กรรมการ 
 ๒.๒.๓ นางสาวอินรวีร์     นิลวิเชียร      ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ       กรรมการ 
          ๒.๒.๔ นางสาวธนาภรณ์  ใกล้ชิด         ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ        กรรมการ 
          ๒.๒.๕ นางสาววรวีย ์      วิระวรรณ     ครูผู้ชว่ยโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ  กรรมการ 
          ๒.๒.๖ นายปริญญา บัวเสถียร      ครูโรงเรียนอนบุาลปะทิวฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 
๒.๓ คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดOIT ที๙่.๓ การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่าย
ประจ าปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกอบด้วย  
 ๒.๒.๑ นางหทัยรัตน์ เขียวเพชร    ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ     ประธานกรรมการ 
 ๒.2.๒ นางสาวอุไรรัตน์   หัทไทย        ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ         กรรมการ 
 ๒.๒.๓ นางสาวอรอุมา     นันชม        ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ          กรรมการ 
 ๒.๒.๔ นางสาวเดือนฉาย  นิราศค า      ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ   กรรมการ 
           ๒.๒.๕ นางสาวกัญชลิกา   ทองไทย      ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ  กรรมการ 
            ๒.๒.๖  นายสุทธรัตน์ อินทะรัตน์    ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ กรรมการและเลขานุการ 
 
        ๒.๔ คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดOIT ที๙่.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้วย  
 ๒.๒.๑ นางสาวฑีรนัท      ขันนาค        ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ประธานกรรมการ 
 ๒.2.๒ นายสมภพ           มสีุข        ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ            กรรมการ 
 ๒.๒.๓ นางสาวฐิติพร  ขาวปลั่ง       ครูโรงเรียนอนบุาลปะทิวฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 
        ๒.๕ คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดOIT ที๙่.๕   การส่งเสริมความโปร่งใส ตัวช้ีวัดOITที่
๑๐.๑       การด าเนินการเพื่อความป้องกันการทุจริตและตัวช้ีวัดOIT ที๑่๐.๒มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต ประกอบด้วย  
 ๒.๒.๑ นางสาวอมลรัตน์   โพธิสุวรรณ   ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ประธานกรรมการ 
 ๒.2.๒ นางเยาวเรศ   สุทธิช่วย        ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ    กรรมการ 
           ๒.๒.๓ นางสายสุดา   มากสาขา        พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ  กรรมการ 
 ๒.๒.๔ นายศิริวัฒน์    กองคลัง            ครูผูช้่วยโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ   กรรมการ 
 ๒.๒.๕ นายพศวีร์       อินทะโร        ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ   กรรมการและเลขานุการ 
  

มีหน้าที ่ จัดเตรียมไฟล์เอกสารงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมกับตั้งชื่อไฟล์งานตามตัวชี้วัดที่ได้
รับผิดชอบ 

น าส่งเข้าอีเมล์ที่มีชื่อว่า fcdingling@gmail.com เพ่ือน าข้อมูลไปเผยแพร่ในระบบ ITA:ONLINE 
ด าเนินงานให้เสร็จภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม 256๕ 
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 ๑๐.คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 
๑๐.1 นางสาวปทุมมา      ใจสวย    ครูผูช้่วยโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ  ประธานกรรมการ 
๑๐.2 นายสมภพ           มีสุข        ครูผู้ชว่ยโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ   กรรมการ 
๑๐.3 นางสาวอรวรรณ ด าค า     เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่  ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมพร้อมสรุปรายงานกิจกรรมเป็นรูปเล่มเสนอต่อ
ผู้บริหาร 
 
    ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
และเพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป        

             สั่ง  ณ  วันที่  ๑ สิงหาคม   พ.ศ. 256๕ 

                                                                        
   
          (นายธรรมรงค์  เทพไพฑูรย์) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บ ารุง) 

 
 
 
 
 
 

 
 


