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โรงเรียนน ําริดวิทยา  

สังกัดสํานักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 



คํานํา 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ของ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 ได้ เรียงลําดับคะแนน ไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ เพื่อท่ีจะนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การจัดทํามาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงานให้ดีขึ นโดยมี รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การกําหนดขั นตอน

หรือวิธีการปฏิบัติการกําหนด แนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

มาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จัดทําขึ นเพื่อ นํา

ข้อมูลไปหาแนวทางการแก้ไขในเรื่องการป้องกันการทุจริต ปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วน

ใน การท่ีจะต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

 

 

                                                        โรงเรียนน ําริดวิทยา  

สํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

                                                         พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเป็นมา 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น 
เครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือ
ตรวจ สุขภาพองค์กรประจําปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศได้รับทราบถึงสถานะและ
ปัญหาการ ดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินท่ีได้จะช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถ นําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ
สามารถอํานวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็น
เครื่องมือในการยกระดับมาตรฐาน การดําเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการ
ดําเนินงาน การป้องกันการทุจริตในองค์กรและ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อย
ประสิทธิภาพ สําหรับนําไปจัดทําแนวทางมาตรการต่าง ๆ ใน การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการไทยต่อไป 

การประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นับปีท่ี 9 ของการดําเนินการท่ีผ่านมา และเป็นปีท่ี 
4 ท่ีได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ โดยการพัฒนาร่วมกนักับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมอืการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ประกอบกับ
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: 
ITAS) ซึ่งนํามาใช้เป็น ศูนย์กลางในการดําเนินการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมิน ITA ใน
รูปแบบปัจจุบันได้ส่งผลให้ หน่วยงานภาครัฐได้เกิดความตระหนักในการบริหารงานและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานให้มีคุณธรรมและให้ ความสําคัญกับความโปร่งใสขององค์กรของรัฐเป็นอย่างมากและครอบคลุม
หน่วยงานภาครัฐไปท่ัวประเทศ ซึ่งจะ เห็นได้ว่าตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมานั นได้เกดิการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐ ในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต่ืนตัว
และหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์ม อีเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ น ท่ี
สําคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสาร อย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิด การตรวจสอบอีกด้วย 

ในการขับเคล่ือนการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นการทํางานร่วมกันของ
หน่วยงาน ร่วมกํากับติดตามทั ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ เข้าร่วมการประเมินซึ่งครอบคลุม
หน่วยงานภาครัฐทั งในฝ่ายนิติ 
 



บัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ กล่าวได้ว่าเป็นการประเมิน ด้านธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการ ภาครัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 
แนวทางการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ท่ีระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้
ความ ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
สํานักงาน ป.ป.ช.ได้ ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่าง ๆ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงาน ภาครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อทบทวนฐานข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐท่ีต้องเข้ารับการ ประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักท่ีสําคัญ ได้แก่ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนราชการ กฎหมายจัดตั งส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน 
และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี นอกจากนี  ได้ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง
ต่างๆ เพื่อกําหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายการ ประเมินให้ถูกต้องและครบถ้วนมากท่ีสุดการดําเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ท่ีผ่านมา ถือว่าประสบความสําเร็จเป็น อย่างยิ่ง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
เป็นอย่างดีและได้รับเสียงสะท้อนว่า การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐนั น เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีการ ตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการ
ปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนท่ียังบกพร่องมี การพัฒนาระบบงานให้เกิดความ
โปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั ง บุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหน่วยงานเป็นอย่างดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของโรงเรียนน ําริด
วิทยาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมนิด้วยระบบ ITA Online เพื่อความ
สะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ ด้วยระบบเวลาจริง 
(Real-time System) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของโรงเรียนน ํา
ริดวิทยาการศึกษาท่ีรับการประเมิน โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็ม รูปแบบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึก ได้กําหนดนโยบายท่ี 5 “เพิ่ม ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ” และกําหนดประเด็นกลยุทธ์ ข้อ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด การศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน สํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาโดย กําหนด
ตัวชี วัด ข้อ (4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: TA) และกําหนดแนวทางการดําเนินงานข้อ 
(4) กําหนดให้หน่วยงานในทุกสังกัด ใช้ระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน 
 



ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี  ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนน ําริดวิทยาประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ยังถูก กําหนดเป็นตัวชีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตัวชี วัดท่ี 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการกํากับดูแลการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรอีกด้วย 
 
แนวทางดําเนินงาน 

1. แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อ

พัฒนา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน โรงเรียนน ําริดวิทยาสํานักงานเขตพื นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ให้ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรและต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบและ เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนทั งนี  การดาํเนินงานท่ีส่งผลโดยตรงให้โรงเรียนน ําริดวิทยาสํานักงานเขต
พื นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ต้องเร่งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
รณรงค์และส่งเสริม ค่านิยมเรื่องการซื่อสัตย์ สุจริต ใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ใช้วิธีบริหารบุคคลตาม
ระบบคุณธรรมอย่าง เคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้าง
หน่วยงานราชการใสสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการ
ดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 3 ตัวชี วัด คือ 

1. ตัวชี วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 
1) ตัวชี วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

ประกอบด้วย 
1.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  
1.2 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน  
1.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  
1.4 แผนการจัดซื อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
1.5 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
1.6 สรุปผลการจัดซื อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
1.7 รายงานผลการจัดซื อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 
2) ตัวชี วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ประกอบด้วย 
2.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 



 
2.2 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี  
 

3) ตัวชี วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ประกอบด้วย  

3.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3.3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3.4 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
3.5 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

ดรุณี สํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ 
2.1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บุคลากรครู

ใน โรงเรียนต้องปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับวิถีชีวิตใหม่ท่ีต้องให้ความสําคัญ
และ เตรียมความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีความ
คาบ เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการประเมิน ITA Online ส่งผลให้ได้รับคะแนนการ
ประเมิน ในบางข้อน้อยลง 

2.2) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ปรับเปล่ียนตัวชี วัดการ
ประเมิน และประเด็นย่อยในการพิจารณาบางรายการ จึงทําให้ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนจึง
ส่งผลให้ได้รับ คะแนนการประเมินในบางข้อน้อยลง 

3. ข้อเสนอแนะกํารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ โรงเรียนน ําริดวิทยา
สํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ออนไลน์ 

จากปัจจัยทั งหมด จํานวน 10 ตัวชี วัดท่ีส่งผลให้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การ ดําเนินงานของโรงเรียนน ําริดวิทยาสํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ 
ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั น โรงเรียนน ําริดวทิยาสํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ จึงได้นําข้อมูลผลการประเมิน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามตัวชี วัดทุกประเด็น แล้วกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนน ําริดวิทยาสํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ โรงเรียนน ําริดวิทยาสํานักงานเขต
พื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี  
 



 
 

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต โรงเรียนน ําริดวิทยาสํานักงาน 
เขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 อาทิเช่น 

3.1) กําหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ดังนี   
(1) กําหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
(2) กําหนดกฏบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน  
(3) กําหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
(4) ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
 (5) กําหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
(6) กําหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน  
(7) กําหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
(8) กําหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
(9) กําหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื อจัดจ้าง  
(10) กําหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.2) กําหนดให้ดําเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโรงเรียนน ําริดวิทยาสํานักงานเขตพื นท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดังนี  
(1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) เข้ามีส่วนร่วม โดยลงนามบันทึกข้อตกลง  

ความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) ระหว่างบุคลากรในสังกัดและผู้อํานวยการโรงเรียน 
น ําริดวิทยา 

(2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
“บุคลากร โรงเรียนน ําริดวิทยาหัวใจต้านทุจริต” 

(3) โครงการปรับฐานความคิด ปลูกจิตสํานึก ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ทั งใน โรงเรียน
น ําริดวิทยาสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

(4) โครงการอบรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต ให้ผู้มีส่วน ได้
ส่วนเสีย (Steak holder) ทั งในสํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

(5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่  
- กิจกรรมสร้างจิตสํานึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทําความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
- กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การดําเนินงานด้านการด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
 



- กําหนดให้นักเรียนและบุคลากรครูในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ 
ไหว้พระ และกล่าวคําปฏิญาณ ทุกวัน ตั งแต่เวลา 08.00 น. 

(6) โครงการยกระดับการทํางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

- กิจกรรมประชุมชี แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
- การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สาธารณะชนรับทราบ  
(7) ส่งเสริมการดําเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่  
- กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
- กําหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดทําป้ายบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริต ของ

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
- จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และ มี

รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น สํานวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ เรื่องท่ี
ดําเนินการ แล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของโรงเรยีน 

- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าโรงเรียนน ําริดวิทยา 
4. กําหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนน ําริดวิทยาคณะกรรมการ 

ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
น ําริดวิทยาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของโรงเรียนน ําริดวิทยาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ 2564 แล้วเห็นว่าควรมีการดําเนินการ ดังนี  

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
ในโรงเรียนน ําริดวิทยาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในโรงเรียนน ําริดวิทยาโดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนน ําริดวิทยาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น 

4.1 กําหนดให้ดําเนินกิจกรรมการประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการ
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน โดยกําหนดนโยบายต่าง ๆ ดังนี  

(1) กําหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
(2) กําหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
(3) กําหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
(4) กําหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน  
(5) กําหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
(6) กําหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 
 
 



4.2 กําหนดให้ดําเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโรงเรียนน ําริดวิทยาได้ดําเนินกิจกรรม ดังนี  
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริตระหว่างบุคลากรครูในโรงเรียนน ําริดวิทยาและฝ่ายบริหารของโรงเรียนน ําริดวิทยา 
(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักในหน้าท่ี และร่วมกันจัดทําวิเคราะห์ความเส่ียงและ

การจัดการความเส่ียงท่ีเกิดขึ นในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของทุกคน 
(3) กิจกรรมเขตสุจริต จิตอาสา ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการทํา 

กิจกรรมจิตอาสาทุกครั งท่ีได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ และมีการจัดเวรให้บุคลากรในโรงเรียนน ํารดิวิทยา 
ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 

(4) กําหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  
ทุกวันจันทร์ (5) กําหนดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันในบริเวณโรงเรียน 

4.3 สร้างส่ือประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ กระตุ้นให้ประชาชนท่ัวไป ได้ตระหนักและรู้สึกร่วม 
เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 

(1) จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าโรงเรียนน ําริดวิทยา 
(2) จัดทําป้ายบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้เห็นชัดเจนไว้

บริเวณ ต่าง ๆ ในโรงเรียนน ําริดวิทยา 
(3) เน้นข้อความช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตในหน้าเว็บไซต์ ของโรงเรียนน ําริดวิทยา 

http://www.namrid.ac.th/complain ให้มีขนาดใหญ่ชัดเจนและมองเห็นได้ง่ายขึ น 
(4) เพิ่มช่องทางการติดต่อ Social Media (Line) กลุ่มกฎหมายและคดี เพื่อเพิ่มช่องทางการให้

คําปรึกษา แนะนํา และการร้องเรียน สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลภายนอก
สามารถติดต่อนิติ กร สังกัดสานักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ได้สะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ น 

(5) จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบัน และมีการรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหวา่ง
ดําเนินการเรื่องท่ี ดําเนินการแล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนน ําริดวิทยา 


