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โรงเรียนน  าริดวทิยา 

สังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดติถ์ 



ค าน า 

 ตามท่ีคณะกรรมการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนน ําริด
วิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานโรงเรียน  
น ําริดวิทยา ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ 2564 แล้วเห็นว่าควรมีการดําาเนินการ กําหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในโรงเรียนน ําริดวิทยาขึ น โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผล
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนน ําริดวิทยา ออนไลน์ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี  
 1. กําหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน จํานวน 10 เรื่อง  
 2. กําหนดให้ดําเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในโรงเรียนน ําริดวิทยา จํานวน 7 กิจกรรม 
 โรงเรียนน ําริดวิทยา จึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในโรงเรียนน ําริดวิทยาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง กําหนดมาตรการ และพัฒนาบุคลากรใน 
โอกาสต่อไป 
 

           โรงเรียนน ําริดวิทยา 

      สํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

         2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ความเป็นมา 
         สํานักงาน ป.ป.ช. โดยสํานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ศึกษารายละเอียดแนวทางการ 
ขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 2564 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคล่ือนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุกรวมถึง  
ให้ความสําคัญใน การพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับการ
ทุจริตของประเทศไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2552 - 2564 ) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุง
และแนวการพัฒนาเครื่องมือการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ น ซึ่งจัดทําโดยคณะ เศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบและ พัฒนาเครื่องมือการประเมินด้านความโปร่งใสคุณธรรม จริยธรรมและ
การทุจริต ทั งเครื่องมือของประเทศไทยและ เครื่องมือในระดับสากลเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้
สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั งมีการบูรณาการ เครื่องมือส่งเสริมด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ ําซ้อนของการ
ดําเนินการและมุ่งเน้นการร่วมดําเนินการขับเคล่ือนด้านธรรมาภิบาล ในภาพรวมของประเทศ โดยมีหลักการ
พื นฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี  
 1) TA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินท่ีดี ได้แก่ Sensitive, Measurable, Precise, 
Simpleand Measurable at Low Cost, Practical blas Comparable 
 2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีหลากหลาย ทั งภายในและภายนอก แนวตั งและแนวราบ ได้แก่ 
ข้าราชการและบุคลากรภายในท่ีคละตําแหน่งตั งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนผู้ใช้บริการท่ีเป็นประชาชนท่ัวไป
จนถึง ผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ 
 3) ITA จะต้องเป็นการประเมินทั งการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft 
Corruption) และการเปล่ียนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับ 
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องทําให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
(Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการการทุจริตด้วย 
 4) ITA จะต้องช่วยให้ค่า CPI ของประเทศไทยดีขึ นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและ เข้าใจง่าย
เพื่อให้ บุคลากรในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน 
 5) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากว่าจะ ทําให้เจ้าหน้าท่ี ของ
หน่วยงานรู้สึกกังวล 
 6) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนกับหน่วยงานไปในตัว 
 7) หน่วยงานราชการท่ีได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และนําผลการประเมินไปใช้ใน
การ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการส่ือสารภาพลักษณ์



องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและ
การป้องกัน การทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการดําเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงาน
มากเกินไป รวมทั งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลท่ีเข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย นอกจากนี  สํานักงาน ป.ป.ช. 
ยังได้พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: TAS) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การบริหาร จัดการข้อมูล และการกํากับติดตามการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
วิเคราะห์และประมวลผลการ ประเมิน ได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนําข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงาน
ท่ีรับการประเมินและการวางแผน ในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้ 
 
แนวทางการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ท่ีระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงาน  
ให้ความ ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
สํานักงาน ป.ป.ช.ได้ ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่างๆ เพื่อ ขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงาน ภาครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อทบทวนฐานข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐท่ีต้องเข้ารับการ ประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักท่ีสํา คัญ ได้แก่ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนราชการ กฎหมายจัดตั งราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน 
และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี นอกจากนี  ได้ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง
ต่างๆ เพื่อกําหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายการ ประเมินให้ ถูกต้องและครบถ้วนมากท่ีสุดการดํา เนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ หน่ วยงาน ภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ท่ีผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งได้รับ ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
เป็นอย่างดีและได้รับเสียงสะท้อนว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐนั น เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีการ ตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการ
ปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนท่ียังบกพร่อง มีการพัฒนา ระบบงานให้เกิด
ความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ทั ง บุคลากรใน หน่วยงานและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเป็นอย่างดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 สํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของ
โรงเรียนน ําริดวิทยาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online 
เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วย ระบบ
เวลาจริง ( Real-time System) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้าน เอกสาร (Paperless) ของ
โรงเรียนน ําริดวิทยา ท่ีรับการประเมิน โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ได้กําหนดนโยบายท่ี 5 “เพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ” และกําาหนดประเด็นกลยุทธ ข้อ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 



จัดการศึกษาของโรงเรียนคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน สํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา
โดย กําหนดตัวชี วัด ข้อ (4) ร้อยละ ของหน่วยงาน ผ่าน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน ข้อ (4) กําหนดให้หน่วยงานในทุก สังกัด ใช้ระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้น คุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการ ดําเนินงาน ตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี  ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนน ําริด
วิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกําหนดเป็น ตัวชี วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี วัดท่ี 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการ
ประเมินการกํากับดูแล การทุจริตของผู้บริหาร องค์กรอีกด้วย 
 
แนวทางด าเนินงาน 
 1. แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน โรงเรียนน ําริดวิทยา สํานักงานเขตพื นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ให้ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรและต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบและ เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนทั งนี  การดําเนินงานท่ีส่งผลโดยตรงให้โรงเรียนน ําริดวิทยา สํานักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ต้องเร่งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้ าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ี รณรงค์และส่งเสริม ค่านิยมเรื่องการช่ือสัตย์ สุจริต ใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ใช้วิธีบริหาร
บุคคลตามระบบคุณธรรมอย่าง เคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส่งเสริมให้
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อสร้างหน่วยงานราชการใสสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพื่อเปิดเผยการดําเนินการต่าง 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 โรงเรียนน ําริด
วิทยา สํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษาพิษณุโลก 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. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ โรงเรียนน ําริดวิทยา 
สํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ 
 
ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนน  าริดวิทยา 
 คณะกรรมการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ธรรมาภิบาลในโรงเรียนน ําริดวิทยา ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
โรงเรียนน ําริดวิทยา ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ 2564 แล้วเห็นว่าควรมีการดําเนินการ ดังนี  
 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
ในโรงเรียนน ําริดวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 



โปร่งใสภายโรงเรียนน ําริดวิทยา โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ ความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนน ําริดวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากปัจจัยทั งหมด จํานวน 10 ตัวชี วัดท่ีส่งผลให้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การ ดําเนินงานของโรงเรียนน ําริดวิทยาสํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั น โรงเรียนน ําริดวทิยา  สํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ จึงได้นําข้อมูลผลการประเมิน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามตัวชี วัดทุกประเด็น แล้วกําหนด 
แนวทางการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนน ําริดวิทยาสํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ โรงเรียนน ําริดวิทยา สํานักงานเขต
พื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี  
 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต โรงเรียนน ําริดวิทยาสํานักงานเขต 
พื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
อาทิเช่น 
 3.1) กําหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ดังนี   
 (1) กําหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 (2) กําหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน  
 (3) กําหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
 (4) ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน  
 (5) กําหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 (6) กําหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน  
 (7) กําหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 (8) กําหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
 (9) กําหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื อจัดจ้าง  
 (10) กําหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 3.2) กําหนดให้ดําเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโรงเรียนน ําริดวิทยา สํานักงานเขตพื นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดังนี  
 (1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) เข้ามีส่วนร่วม โดยลงนามบันทึกข้อตกลง ความ
ร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) ระหว่างบุคลากรในสังกัดและผู้อํานวยการโรงเรียน น ําริด
วิทยา 
 (2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
“บุคลากร โรงเรียนน ําริดวิทยาหัวใจต้านทุจริต” 



 (3) โครงการปรับฐานความคิด ปลูกจิตสํานึก ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ทั งใน โรงเรียน
น ําริดวิทยา สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 (4) โครงการอบรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Steak holder) ทั งในสํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
 (5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ - กิจกรรมสร้างจิตสํานึก
สาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทําความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
- กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การดําเนินงานด้านการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และ
การเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
- กําหนดให้นักเรียนและบุคลากรครูในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ
กล่าวคําปฏิญาณ ทุกวัน ตั งแต่เวลา 08.00 น. 
 (6) โครงการยกระดับการทํางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
- กิจกรรมประชุมชี แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส - การปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สาธารณะชนรับทราบ  

(7) ส่งเสริมการดําเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่  
- กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
- กําหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดทําป้ายบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
- จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และ มีรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น สํานวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ เรื่องท่ีดําเนินการ แล้ว
เสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน 
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าโรงเรียนน ําริดวิทยา 
4. กําหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนน ําริดวิทยา คณะกรรมการ ขับเคล่ือน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในโรงเรียนน ําริดวิทยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
โรงเรียนน ําริดวิทยา ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ 2564 แล้วเห็นว่าควรมีการดําเนินการ ดังนี  

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
ในโรงเรียนน ําริดวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในโรงเรียนน ําริดวิทยา โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ 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 ําริดวิทยา ได้ดําเนินกิจกรรม ดังนี  
 (1) การประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตระหว่างบุคลากรครูในโรงเรียนน ําริดวิทยา และฝ่ายบริหารของโรงเรียนน ําริดวิทยา 
 (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักในหน้าท่ี และร่วมกันจัดทําวิเคราะห์ความเส่ียงและ
การ จัดการความเส่ียงท่ีเกิดขึ นในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของทุกคน 
 (3) กิจกรรมเขตสุจริต จิตอาสา ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการทํา 
กิจกรรมจิตอาสาทุกครั งท่ีได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ และมีการจัดเวรให้บุคลากรในโรงเรียนน ํารดิวิทยาทุก 
คนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 
 (4) กําหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวัน
จันทร์ (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 
 
 
 



ขั นตอนวิธีการด าเนินงาน 
 1. ดําเนินการแต่งตั งคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนน ําริดวิทยา 
ประจําปี 2565 ประกาศโรงเรียนน ําริดวิทยา เรื่องแต่งตั งคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การ ทุจริต โรงเรียนน ําริดวิทยา โดยประกาศดังกล่าว ได้มอบหมายคณะกรรมการตามประกาศ มีหน้าท่ี ดังนี  
 1) ดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ของโรงเรียนน ําริดวิทยา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกบัการประเมินความเส่ียงของระบบควบคุมภายใน 
 2) ดําเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ITA) ปี 2564 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนน ําริดวิทยา ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
 3) ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนน ําริดวิทยา ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
 4) ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนน ําริดวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ทุกกิจกรรม 
 5) กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนน ําริดวิทยา ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 6) ดําเนินการจัดทํามาตรการต่าง ๆ ดังนี   
 6.1 กําหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 6.2 กําหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
 6.3 กําหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
 6.4 ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน  
 6.5 กําหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 6.6 กําหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน  
 6.7 กําหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 6.8 กําหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 7) ดําเนินการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ โดยได้มีการจัดประชุม 
คณะกรรมการตามประกาศ ๆ เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน (ITA Online) ประจําปีงบประมาณ 2564 และจัดทาแนวทางการดําเนินการฯ ประจําปี 
งบประมาณ 2565 
 2. กําหนดมาตรกการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนน ําริดวิทยา โดย
คณะกรรมการ ขับเคล่ือน การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนน ําริดวิทยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนน ํารดิวิทยา 
ออนไลน์ ประจําปี งบประมาณ 2564 แล้วเห็นว่าควรมีการดําเนินการ ดังนี  กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
กําหนดมาตรการ และ แผนปฏิบัติการป้องกันโรงเรียนน ําริดวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี



รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
โรงเรียนน ําริดวิทยา ออนไลน์ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี  
 2.1. กําหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในกํารดําเนินงาน ดังนี   
 1) กําหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 2) กําหนดกฏบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน  
 3) กําหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
 4) ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน  
 5) กําหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ  
 6) กําหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
 7) กําหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 8) กําหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 9) กําหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื อจัดจ้าง 
 10) กําาหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
 2.2 กําหนดให้ดําเนินกิจกรรมการสริม สร้างธรรมาภิบาลโรงเรียนน ําริดวิทยา ดังนี  
 1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) เข้ามามีส่วนร่วม โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) ระหว่างบุคลากรในสังกัดและผู้อํานวยการโรงเรียนน ําริด
วิทยา 
 2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึก และค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
“บุคลากร โรงเรียนน ําริดวิทยา หัวใจต้านทุจริต” 
 3) โครงการปรับฐานความคิด ปลูกจิตสานึก ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ในสามารถ
แยกแยะ ระหวางผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 4) โครงการอบรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริตให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Steak holder) ในสํานักงานเขตพื นท่ีการศึกษา 
 5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ - กิจกรรมสร้างจิตสานึก
สาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทําความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
 - กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และ
การ เสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
 - กําหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มงานท่ีมีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ 
กล่าวคําปฏิญาณสุจริตทุกครั งก่อนดําเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มงาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 - กําหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าว
คํา ปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ตั งแต่เวลา 08.00 น. 
 6) โครงการยกระดับการทํางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 



 - กิจกรรมประชุมชี แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการ
ดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 7) ส่งเสริมการ
ดําเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่  
- กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
 - กําหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดทําป้ายบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ี ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
 - จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และมี
รายงาน ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ เรื่องท่ี
ดําเนินการแล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 
 - จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณ 
 

 


