
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ 
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้ 
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปรง่ใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่ำ "กำรประเมิน คุณธรรมและควำม 
โปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITAJ" ปัจจุบัน 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญ 
ของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือเป็น 
กำรยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น 
"มำตรกำรข้องกันกำรทุจริตเชิงรุก" ท่ีหน่วยงำนภำครัฐท่ัวประเทศจะต้องด ำเนินกำรโดยมุ่งหวังให้หน่วยงำน 
ภำครัฐท่ีข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อยำ่งเหมำะสม 

TA เป็นกำรประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ 
หน่วยงำนภำครัฐท่ีรับกำรประเมินจะได้รับทรำบผลกำรประเมินเพื่อให้เกิดควำมตระหนักและน ำไปสู่กำรพัฒนำ 
ตนเอง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนภำครัฐเป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ลดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและต่อประเทศชำติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำนภำครัฐ 
ของประเทศไทยมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้นในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำน ป.ป.ช ได้ก ำหนด 
เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ภำครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด 
ดังนี ้

1. กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
2. กำรใช้งบประมำณ 
3. กำรใช้อ ำนำจ 
4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
7. ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 
8. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
9. กำรเปิดเผยข้อมูล 



10. กำรป้องกันกำรทุจริต 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี 3 เคร่ืองมือ ได้แก่ 

1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำยในท่ีมีต่อหน่วยงำนตนเอง 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของ 
ทำงรำชกำร และตัวช้ีวัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกท่ีมีต่อหน่วยงำนท่ี 
ประเมิน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรส่ือสำร และตัวชี้วัดกำรปรับปรุง 
ระบบกำรท ำงำน 
  3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integritynd Transparency  
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำนเพื่อให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ประกอบด้วยตัวช้ีวัดกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวขี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริตเกณฑ์ระดับ
กำรประเมิน มี 7 ระดับ ดังนี้ 

ผลคะแนน 95 – 100  คะแนน ระดับ AA 
ผลคะแนน 85 – 94  คะแนน ระดับ A 
ผลคะแนน 75 – 84  คะแนน ระดับ B 
ผลคะแนน 65 – 74  คะแนน ระดับ C 
ผลคะแนน 55 – 64  คะแนน ระดับ D 
ผลคะแนน 50 – 54  คะแนน ระดับ E 
ผลคะแนน 0 – 49  คะแนน ระดับ F 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต1 ปีงบประมำณ 2564 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลำรักษ์ ส ำนักงำนเขต 
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต1  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยภำพรวมได้คะแนนเท่ำกับ 
ร้อยละ 73.64 คะแนน ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรเนินงำนของหน่วยงำน ระดับ C เมื่อพิจำรณำ 
ตำมแบบวัดกำรรับรู้ท้ัง 3 ส่วนพบว่ำ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 27.23 แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 24.43 แบบ 



ตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integritynd Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนน
เท่ำกับร้อยละ 21.98 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลำรักษ์ ส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต1 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่
ละตัวชี้วัดคงไม่ได้เพรำะทำงโรงเรียนทรำบผลคะแนนแต่ละตัวชี้วัดแต่จะทรำบในภำพรวมรวมของแต่ละแบบ
ส ำรวจเท่ำนั้นท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดท่ีจะต้องพัฒนำไว้ดังต่อไปนี้ในส่วนของแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 27.23 
เป็นส่วนของตัวชี้วัดท่ี 1-5 ได้แก่กำรปฏิบัติหน้ำท่ี กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้คะแนนเป็นอันดับท่ี 1 ซึ่งถือว่ำอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีแสดงถึงควำมเช่ือมั่นใน
องค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT ) ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 24.43 ได้คะแนนรองลงมำเป็นอันดับ 2 เป็นส่วน
ของตัวชี้วัดท่ี 6-8 ได้แก่คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ซึ่งถือว่ำ
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีพอสมควรและจะน ำไปปรับปรุงพัฒนำต่อไปแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data 
Integritynd Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 21.98 มีคะแนนน้อยสุดในส่วนนี้เป็น
ในส่วนของตัวชี้วัดท่ี 9-10 ได้แก่กำรเปิดเผยข้อมูลกำรป้องกันกำรทุจริตพบว่ำยังมีข้อผิดพลำดมำกมำยเช่น ข้อมูล
ไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตำมเกณฑ์ตัวช้ีวัด ซึ่งจะได้ปรับปรุงพัฒนำมำกท่ีสุดในครั้งต่อไป 
 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

4.1 ผลกำรประเมินตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) ได้คะแนน 
เฉล่ีย 27.23 จำก 30.00 เท่ำกับร้อยละ 90.76 บ่งช้ีให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นไปตำม 
หลักกำรควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน โดยบุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมเช่ือมั่นและแสดงควำม 
ไว้วำงใจต่อกรบริหำรงำนของผู้บริหำรท่ีมุ่งสู่กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิผล และยังคง 
ต้องร่วมมือกันพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

4.2 ผลกำรประเมินตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนไต้ส่วนเสียกำยนอก (External) 
ได้คะแนนเฉล่ีย 24.43 จำก 30.00 เท่ำกับร้อยละ 81.43 บ่งช้ีให้เห็นว่ำประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีควำม 
เช่ือมั่นในคุณภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำนขั้นตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนดไว ้
โดยมีกำรให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนอืผลประโยชน์ 



สำธำรณะ และไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบนทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอำจค ำนวณเป็นเงิน 
ได้ซึ่งต้องพฒันำให้มีคุณภำพกำรด ำเนินงำน กำรส่ือสำร กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ของโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

4.3 ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (O/T) ได้คะแนนเฉล่ีย 21.89 
จำก 40.00 เท่ำกับร้อยละ 54.72 บ่งช้ีให้เห็นว่ำ หน่วยงำนต้องมีกำรปรับปรงุมีกำรวำงระบบท่ีตีเพื่อเปิดเผย 
ข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน ต้องแสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนท่ี 
จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้ 
 
5. ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนำเนื่องจำกได้คะแนนต่ ำสุด คือผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผย 
ข้อมูลสำธำรณะ (O/T) ได้คะแนนเฉล่ีย 21.89 จำก 40.00 เท่ำกับร้อยละ 54.72 
 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนำ 
ตัวชี้วัดท่ี 9 
กำรเปิดเผย
ข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐำนได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำนข่ำว
ประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) กำรบริหำรงำน ได้แก่แผนด ำเนินงำนกำร
ปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 
(3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่แผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำพัสดุ 
(4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้แก่ 
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกำรด ำเนิน 
กำรตำม นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและ 
หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
(5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำนได้แก่ 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและกำรเปิด
โอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 

1) ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม
คู่มือหรือมำตรฐำน ปัญหำ อุปสรรท่ีเกิดขึ้น เพื่อ
น ำไปสู่กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ 
(2) ก ำหนดให้มีกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดในทุกภำรกิจ 
(3) ประกำศแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีของหน่วยงำน ให้เจ้ำหน้ำท่ีรับรู้อย่ำง
ท่ัวถึงในทุกระดับ 
(4) ก ำหนดมำตรกำรวำงระบบในกำรด ำเนิน 
กำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง โดยเฉพำะกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้อง
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและผู้เสนองำน 
(5) ควรมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำเพื่อน ำผลกำรวิเครำะห์
มำใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง



ในปีงบประมำณท่ีด ำำเนินกำรอยู่เพื่อท ำให้กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำ 
(6) ควรมีกำรมอบหมำยงำนตำมหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบของเจ้ำหน้ำท่ีในแต่ละงำนให้ตรงตำม
สำยงำนหน้ำท่ี 
(7) ควรแจ้งหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้เจ้ำหน้ำท่ีทรำบอย่ำงท่ัวถึง 
(8) ควรมีกำรเผยแพร่ขั้นตอนกำรขออนุญำต
เพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ในกำรฏิบัติ
งำนให้เจ้ำหน้ำท่ีทรำบอย่ำงท่ัวถึง 
(9) จัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้กำร
ก ำกับดูแล และกำรตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำร และเผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำท่ีรับทรำบ
และปฏิบัติ 
(10) ควรมีกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกับ
เจ้ำหน้ำท่ีถงึประโยชน์ของข้อเสนอแนะจำกกำร
ตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบท่ีจะน ำไปปรับปรุง
กำรท ำงำน 
(11) ประชำสัมพันธ์คู่มือกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำท่ีทรำบอย่ำง
ท่ัวถึง 

ตัวชี้วัดท่ี 10 กำร 
ป้องกันกำร
ทุจริต 

(1) กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ได้แก่เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรกำรประเมิน
ควำมเส่ียงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริตกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
(2) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำม 
โปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต 

(1) วำงแผนและด ำเนินกำรเพื่อป้องกัน 
กำรทุจริตอย่ำงจริงจัง 
(2) สร้ำงมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

 



ผลกำรประเมินข้ำงต้นช้ีให้เห็นว่ำส่ิงท่ีควรพัฒนำเพื่อให้หน่วยงำนได้คะแนนดีขึ้น และหน่วยงำนควรให้ 
ควำมส ำคัญมำกขึ้นคือ 

การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย (1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์และกำร 
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) กำรบริหำรงำน ได้แก่แผนด ำเนินงำนกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงิน 
งบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำร 
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 
ได้แก่กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 

การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกนักำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของ 
ผู้บริหำร กำรประเมินควำมเส่ียงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำร 
ป้องกันกำรทุจริต (2) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและ 
ป้องกันกำรทุจริต 
 

6. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำมำตรกำรเพื่อขับเคล่ือนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน 
หน่วยงำนให้พัฒนำมำกขึ้น 
 

มำตรกำร ขั้นตอน/วิธีกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
(1) ข้อมูลพื้นฐำน จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนได้แก่ 

ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำว 
ประชำสัมพันธ์ และกำร 
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

-กลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผลภำยในวันท่ี 
31 มีนำคม 2564 และ 
วันท่ี30กันยำยน2564 

(2) แผนด ำเนินงำน 
แผนปฏิบัติงำนและคู่มือ 
กำรให้บริกำร 

จัดท ำแผนด ำเนินงำน 
แผนปฏิบัติงำน และคู่มือ 
กำรให้บริกำรของกลุ่ม 
งำน 

-กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
-กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
-กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
-กลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 
-กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผลภำยในวันท่ี 
31 มีนำคม 2564 และ 
วันท่ี30กันยำยน2564 

(3) แผนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณและกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือ 
งบประมำณป ระจ ำปี 
และกำรจัดหำพัสดุ 

จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำย 
ประจ ำปี กำรจัดซื้อจัด 
จ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 

-กลุ่มบริหำรงบประมำณ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผลภำยในวันท่ี 
31 มีนำคม 2564 และ 
วันท่ี30กันยำยน 2564 



(4) นโยบำยกำรบริหำร 
ทรัพยำกรด ำเนินกำร 
ตำมนโยบำยกำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคล และ 
หลักเกณฑ์กำรบริหำร 
และพัฒนำทรัพยำกร 

ก ำหนดนโยบำยกำร 
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
จัดท ำหลักเกณฑ์กำร
บริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

-กลุ่มบริหำรงำนบุคคล รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผลภำยในวันท่ี 
31 มีนำคม 2564 และ 
วันท่ี 30 กันยำยน 
2564 

(5) กำรส่งเสริมควำม 
โปร่งใสในหน่วยงำน 
ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่อง 
ร้องเรียนกำรทุจริต และ 
กำรเปิดโอกำสให้เกิด 
กำรมีส่วนร่วม 

จัดท ำมำตรกำรส่งเสริม 
ควำมโปร่งใสใน 
หน่วยงำน 

-ผู้บริหำรและ 
คณะท ำงำนตำม 
โครงกำรโรงเรียนสุจริต 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผลภำยในวันท่ี 
31 มีนำคม 2564 และ 
วันท่ี 30 กันยำยน 
2564 

6) กำรด ำเนินกำรเพื่อ 
ป้องกันกำร 

จัดท ำเจตจ ำนงสุจริตของ 
ผู้บริหำร สร้ำงเครื่องมือ 
กำรประเมินควำมเส่ียง 
เพื่อกำรป้องกันกำร 
ทุจริตกำรเสริมสร้ำง 
วัฒนธรรมองค์กรและจัด 
แผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
กำรทุจริต 

-ผู้บริหำรและคณะท ำงำนตำม
โครงกำรโรงเรียนสุจริต 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผลภำยในวันท่ี 
31 มีนำคม 2564 และ 
วันท่ี 30 กันยำยน 
2564 

7) มำตรกำรภำยในเพื่อ 
ป้องกันกำรทุจริต 

จัดท ำมำตรกำรภำยใน 
เพื่อป้องกันกำรทุจริตน 
ได้แก่ 
- มำตรกำรเผยแผ่ข้อมูล 
ต่อสำธำรณะ 
- มำตรกำรให้มีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียร่วม 
- มำตรกำรส่งเสริมควำม 
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัด 
จ้ำง 

-ผู้บริหำร 
-คณะท ำงำนตำมโครงกำร 
โรงเรียนสุจริต 
- กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
- กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
- กลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 
- กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผลภำยในวันท่ี 
31 มีนำคม 2564 
และ วันท่ี 30 กันยำยน 
2564 



- มำตรกำรจัดกำรเรื่อง 
ร้องเรียนกำรทุจริต 
- มำตรกำรป้องกันกำร 
รับสินบน 
- มำตรกำรป้องกันกำร 
ขัดกันระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- มำตรกำรตรวจสอบ 
กำรใช้ดุลยพินิจ 

 


