
                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  โทร. 055 659217 
ที่  พิเศษ/2564  วันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ   
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
   เรื่องเดิม 
   ตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏผล
การประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มีคะแนนรวม 78.69 อยู่ใน
ระดับ B มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีคา่ต่ำสุด เท่ากับ 
75.02 ซึ่งหน่วยงานต้องมแีผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดทำมาตรการในการป้องกันปัญหา
การทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้นำ
ข้อเสนอแนะของบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน 
   2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 96.39 
ซึ่งหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารงานของ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ให้ทั่วถึง การให้บริการโดยใช้ระบบ IT รวมถึงจะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
   3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านการป้องกันการทุจริต มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 37.50 
ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำม่ันสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์
สุจริตโปร่งใส และเปน็ไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปี              
ให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งจัดทำมาตรการภายในต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการทุจริต รวมถึงการให้
กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น การเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น   

   ข้อเท็จจริง 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment) ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์นั้น มีการประเมินในทุก ๆ ปีงบประมาณ และเป็นการประเมิน
แบบต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมิน ITA ในตวัชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2) ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ที่หน่วยงานต้องเปิดเผย ดังนี้ 



 
   ข้อ 042 หน่วยงานต้องจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา และต้องจัดทำ
มาตรการภายในเพ่ือกำหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และ
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ 
   ข้อ 043 หน่วยงานต้องกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการภายในในการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน/การปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ตาม
ข้อ 042 
   ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากผลการการประเมินฯ เพ่ือนำมาสู่ขั้นตอนหรือวิธีการ   
ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 
   ข้อกฎหมายและระเบียบ 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ          
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด 
   ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
   เพ่ือให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment) ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 1 การป้องกันการทุจริต  
เรื่องมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2) ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่หน่วยงานต้อง
เปิดเผย ข้อ 042 , 043 เห็นสมควร 
   1. นำขั้นตอนหรือวิธีการ ไปปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   2. แจ้งทุกฝ่ายให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                                                                                                  (นางส่องหล้า   หุ่นสุวรรณ์) 
                                                                                                ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 



เรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
  - ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
  (✓) สมควร………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ( ) ไม่สมควร เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………… 
            

                                                                                             (จ่าสิบเอกสมร   แก้วหล้า) 
                                                                                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
  (✓) อนุมัต…ิ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                                                                                                (นายไพบูลย์    พวงเงิน) 
                                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิการของหน่วยงานภาครฐั 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 



คำนำ 

  ตามที่  สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี  พ.ศ.2560              
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560 - 2564) และเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559                  
ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จึงจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน    
อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตอย่างแท้จริง นั้น 

  เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ประกาศแล้ว โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ในฐานะสถานศึกษาผู้รับการประเมิน จึงควรมีการนำผลการ
ประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น สอดรับกับการประเมินต่อไป 

                 

                                                                                                   (นางส่องหล้า   หุ่นสุวรรณ์) 
                                                                                                 ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  
                                                                                                                ผู้จัดทำ  
           
             
    

 

 

 

 

 

 



         สารบัญ 
                 หน้า 
คำนำ 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ         1 
ความเป็นมาของการประเมิน                                                                                                  1 
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                        1            
การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                2 
1. ด้าน IIT                                                                                                                        3 
2. ด้าน EIT                                                                                                                       4 
3. ด้าน OIT                                                                                                                       5 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

ความเป็นมาของการประเมิน 

  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณา
การเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิง
ภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการ
บริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะนำไปสู่
การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสนำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนและประเทศชาติต่อไป 

  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มีคะแนนรวม 
78.69 อยู่ในระดับ B มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 75.02 
ซึ่งหน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดทำมาตรการในการป้องกันปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต  รวมถึงให้นำ
ข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มาพัฒนาและปรับปรุงสถานศกึษาของท่านให้ชัดเจน    
  ๒. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 96.39 ซึ่ง
หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารงานของ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ให้ทั่วถึง การให้บริการโดยใช้ระบบ IT รวมถึงจะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

 ๓. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านการป้องกันการทุจริต มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 37.50 ซ่ึงในด้าน
การป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน 
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งจัดทำมาตรการภายในต่างๆเพ่ือป้องกันการทุจริต รวมถึงการให้กลุ่มองค์กร
ชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น การเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 



การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 75.02 ซึ่งหน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกัน
การทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดทำมาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวัง
การทุจริต รวมถึงให้นำข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน 

 
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

1.จัดทำแผนหรือ 
มาตรการป้องกันการ 
ทุจริตอยา่งมีคุณภาพ  
2.จัดทำมาตรการในการ 
ป้องกันปัญหาการทุจริต 
ของหน่วยงานให้ชัดเจน 

1. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต  
2. จัดทำมาตรกำรในการป้องกันปัญหาการทุจริต 
ของหน่วยงาน 

1.มาตรการป้องกันความ 
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
และ การให้หรือรับสินบน  
2.มาตรการป้องกันละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือ 
ประชาชน 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล √  

 

 



ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 96.39 ซึ่งหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนใน
การให้บริการ เช่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ให้ทั่วถึง การให้บริการโดยใช้ระบบ IT รวมถึงจะต้องมี
ช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

1.ควรมีช่องทางการ
สื่อสารให้ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะ
การ ปฏิบัติงาน และรับ
ข่าวสารการบริหารงาน 
ได้ชัดเจนและทั่วถึง 

1.เพ่ิมช่องทางการสื่อสารการเผยแพร่ข่าวสาร 
การบริหารงานลงในเว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์  
เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะกำรปฏิบัติงาน การเผยแพร่ข้อมูลมา 
นาน แล้ว แต่ประชาชนอาจเข้าไม่ถึงและไม่ทราบ
ชื่อ เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์  
2. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชน ให้เผยแพร่ชื่อ เว็บไซต์, 
เฟชบุ๊ก, ไลน์ และเชิญชวนประชาชนให้ เขา้ชม 
เว็บไซต์, เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม เฟชบุ๊ก,  
ไลน์ผู้ปกครองโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
ไลน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโรงเรียน 
3. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน 

1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะ 

ฝ่ายสารสนเทศ √  



ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านการป้องกันการทุจริต มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 37.50 ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควร
แสดงเจตจำนงหรือคำม่ันสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการ
ทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งจัดทำมาตรการภายในต่างๆเพ่ือป้องกันการทุจริต รวมถึงการให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต เช่น การเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

1. ผู้บริหารควรแสดง
เจตจำนงหรือคำมั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

1. โรงเรียนได้มีการแสดงเจตจำนง หรือคำม่ัน
สัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
ตั้งแต่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ กำหนดให้
ดำเนินการแล้ว และมีการเผยแพร่โดยออกเป็น
ประกาศ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน, 
จัดทำหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน, และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 
และปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

1. มาตรการในการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ 

1. ฝ่ายสารสนเทศ 
2. ฝ่ายงบประมาณ 
3.ฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์ 
4.ฝ่ายบุคคล 

√  



ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน (ต่อ) 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขการทุจริต
ประจำปีให้ชัดเจน
เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

3. กลุ่มองค์กรชุมชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต เช่น เป็น 
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. โรงเรียนได้รับมอบหมายให้ นางส่องหล้า             
หุ่นสุวรรณ์  ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
รับผิดชอบเรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน  (Integrity and 
Transparency Assessment) ของโรงเรียน  
ซึ่งผู้รับผิดชอบได้มีการบันทึกข้อความให้
รับทราบผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564)  
 
  

 1. ฝ่ายบุคคล 
2. ฝ่ายงบประมาณ 
3. ฝ่ายสารสนเทศ 
4. ฝ่ายพัสดุ 

 

√  

 

 

 

 


