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โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์   

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นําเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นําการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสําเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องนวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในรูปแบบ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนา
ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการ
จัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time 
system) และการประเมิน มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร(Paperless) ของสถานศึกษาที่ร ับการ
ประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบสําหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 นั้น ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่า
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื ่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสํารวจของแต่ละ
แหล่งข้อมูลท่ีองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International) นํามาใช้ในการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์
การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี ่ยวข้อง ทําให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุม
หลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการ
ทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนําไปสู่



การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับ
คะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจําแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก ่

1) การปฏิบัติหน้าที ่

2) การใช้งบประมาณ 

3) การใช้อํานาจ 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6) คุณภาพการดําเนินงาน 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 

9) การเปิดเผยข้อมูล 

10) การป้องกันการทุจริต 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จําแนก
ออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อํานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อ
หน่วยงานท่ีประเมินในตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการ
ทํางาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต   

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้



คะแนน 82.83 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดยตัวชี้วัดที่ 1 การ
ปฏิบัติหน้าที่ (แบบ IIT) ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 90.79 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า ตัวชี้วัดอื่นๆ คือ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (แบบ IIT) ได้คะแนนร้อยละ 77.64 สําหรับค่าคะแนนในแต่ละ
ตัวชี้วัด เป็นดังนี้ 

  * ตัวชี้วัดตามแบบ IIT 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนร้อยละ 90.79 อยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 79.00 อยู่ในระดับ B 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อํานาจ ได้คะแนนร้อยละ 88.30 อยู่ในระดับ B   

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ 77.64 อยู่ในระดับ B 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 77.85 อยู่ในระดับ B 

  * ตัวชี้วัดตามแบบ EIT  

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 84.31 อยู่ในระดับ B  

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนร้อยละ 79.05 อยู่ในระดับ B   

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ได้คะแนนร้อยละ 80.04 อยู่ในระดับ B 

* ตัวชี้วัดตามแบบ OIT 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 85.89 อยู่ในระดับ A  

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 82.50 อยู่ในระดับ B  

 



 

 การนําผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดควรมีการพัฒนาและ
ยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1. การปฏิบัติหน้าที่  

โรงเรียนจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะ
เป็นผู้มาติดต่อทั ่วไปหรือผู้มาติดต่อที ่รู ้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั ่นเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 

โรงเรียนจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

3. การใช้อํานาจ  

โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

โรงเรียนจะต้องมกีารจัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง เพื่อ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมกีารกํากับดูแล และ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

โรงเรียนทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกนัการทุจริตในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และจัดทํา
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานท่ีจะต้องทํา



ให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียน
เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงานรวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน  

6. คุณภาพการดําเนินงาน  

โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ
ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล และคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 

โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางท่ีหลากหลายสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล
การดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบ้ริการ 
และมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน 

โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ท่ี และกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น 

9.การเปิดเผยข้อมูล 

โรงเรียนต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

 



10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 

1) โรงเรียนจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีมีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุน 

ให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 

2) โรงเรียนดําเนินการเพื่อป้องกนัการทุจริตได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ
เส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3) โรงเรียนวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
ออนไลน์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อ  
บกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 

4) ดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกําหนดมาตรการเพื่อ
ขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การกําหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็น
ต้น 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน ของสถานศึกษา  

จากผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขเร่งด่วน มี 2 ตัวชี้วัดท่ี คือ   

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 
ตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
 

1. บุคลากรในหน่วยงานมีการเอา
ทรัพย์สินของราชการไปเป็นส่วนตัว 
2. ข้ันตอนการขออนุญาตเพือ่ยืม
ทรัพย์สินของราชการ 
3. การยืมทรัพย์สินไปใช้ปฏิบัติงาน 
4. บุคคลภายนอกมีการนำทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ 
5. ท่านรู้แนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินที่ถูกต้อง 
6. หน่วยงานมีการกำกับดูแล
ทรัพย์สินเพือ่ปอ้งกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ส่วนตัว  
 
 
 

1. คู่มือการปฏิบัติหรือมาตรฐาน
การยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
2. บัญชีรายงานการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ
สำหรับบุคลากร 
3. บัญชีรายงานการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ
สำหรับบุคคลภายนอก 
4. คณะกรรมการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 
 
ตัวชี้วัดที่ 5  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต 
2. การจัดทำแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. ปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข 
4. การดำเนินการต่อการทุจริตใน
หน่วยงาน 
5. นำผลการตรวจสอบทั้งภายใน
ภายนอกไปปรับปรุงการทำงานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
6. การพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่
จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

1. ผู้บริหาร บุคลากรให้
ความสำคัญต่อพฤติกรรมที่เสี่ยง
ทุจริต 
2. แผนการป้องกันความเสี่ยง
และการทุจริตในสถานศึกษา 
3. คณะกรรมการประเมินความ
เสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษา 
4. คณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
สถานศึกษา 
5. ประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
สถานศึกษา  
6. กิจกรรมที่เสริมสร้างองค์กร
ให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมใน
การปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ 

 

3. แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา  จากข้อ 2 สามารถดำเนินการ 
โดยเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ของสถานศึกษา ได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน แนวทางการปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
 

1. บุคลากรในหน่วยงานมีการเอา
ทรัพย์สินของราชการไปเป็นส่วนตัว 
2. ขั้นตอนการขออนุญาตเพือ่ยืม
ทรัพย์สินของราชการ 
3. การยืมทรัพย์สินไปใช้ปฏิบัติงาน 
4. บุคคลภายนอกมีการนำทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ 
5. ท่านรู้แนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินที่ถูกต้อง 
6. หน่วยงานมีการกำกับดูแล
ทรัพย์สินเพือ่ปอ้งกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ส่วนตัว 

1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติหรือ
มาตรฐานการยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
2. จัดทำบัญชีการยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการสำหรับบุคลากร 
3. จัดทำบัญชีการยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการสำหรับ
บุคคลภายนอก 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการกำกับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน แนวทางการปฏิบัติ 
 
ตัวชี้วัดที่ 5  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต 
2. การจัดทำแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. ปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข 
4. การดำเนินการต่อการทุจริตใน
หน่วยงาน 
5. นำผลการตรวจสอบทั้งภายใน
ภายนอกไปปรับปรุงการทำงานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
6. การพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่
จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

1. ผู้บริหารนำจัดกิจกรรมที่
ต่อต้านการทุจริต 
2. จัดทำแผนการป้องกันความ
เสี่ยงและการทุจริตใน
สถานศึกษา 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ในสถานศึกษา 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
สถานศึกษา 
5. จัดประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
สถานศึกษา 
6. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง
องค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอยา่ง
ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน  

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินเพือ่ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส นำผลมา
วิเคราะห์และแนวทางการพัฒนาแต่ละประเด็นตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 2. วางแนวทาง จัดทำคู่มือการปฏิบัติ ข้ันตอนการใช้ และยืมพัสดุ อุปกรณ์ หรือ
มาตรฐานการยืม ทรัพย์สินของทางราชการ  

 3. จัดเตรียมบัญชีรายงานบันทึกการยืม และรายละเอียดในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ  

 4. จัดต้ังคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  

 

 



5. จัดคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสอย่างชัดเจน 

 
    

 

คำสั่งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
 ท่ี 118 /๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการดำเนินงานพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
.............................................................. 

            ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส           
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในสำนักงาน
ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และมีการจัดระดับผลจากการประเมิน เพื่อให้แต่ละหน่วยนำข้อมูล ผลการประเมิน
ไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม 
  ในการนี้ เพื่อขับเคล่ือนพัฒนาการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร ่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA 
Online) ระดับสถานศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT แหล่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมีผลการประเมินผลให้
มีการพัฒนา จึงแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทำงาน ดังนี้ 

คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนา ITA โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  ประกอบด้วย 
๑. นายประวัติ  ผันผาย            ประธานกรรมการ 
๒. ว่าท่ีเรือตรีวีระพงศ์  ขำเหม    รองประธานกรรมการ 
๓. นายธงชัย  พูลศิรเจริญกุล      กรรมการ 
๔. นายอนุชา  เลิศศรี         กรรมการ 
๕. นางสาวพชร  ต้ังแก้ว   กรรมการ 
๖. นางกรรณิการ์  สรรพสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๗. นายสิทธิชัย ผ่องใส   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๘. นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. นายปิยะพงษ์   มอญแสง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
๑๐.นายนนท์ธวัตร   คำแหลง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๑.นางสาวพัชรินทร์  ตาเปียะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๑๒.นายกมลศิษฐ์  ตาคำ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๑๓.นางรุ่งนภา   ฟูธรรม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



๑๔.นางปาริชาติ   อมรรัตนพิบูลย์  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๕.นางสาวศิริขวัญ  วรรณา   หัวหน้างานแนะแนว 
๑๖.นายเศวต  อินทวงศ์พันธ์                  หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑๗. นายอาคม  บรรเทาทุกข์  หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๑๘. นางสาวหล้าดี  สัมพันธ์สินก่อ  หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑๙. นายนิรันดร์  ปันที   หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๒๐. นายพิริยวัตร  ติใหม่   หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
๒๑. นางสาวอัมพิกา  สุขใหญ่  หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖     
มีหน้าที ่ ๑. วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๒. ดำเนินงานขับเคล่ือนการพัฒนาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

สถานศึกษาออนไลน์ ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ด้วยกิจกรรมต่าง  ๆ
๓. สรุปงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕   เพื่อจัดทำแผนพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป 

  ให้คณะทำงานดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการตามประเด็นคำถามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร ่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Open Data Integrity & Transparency Assessment 
ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๕ ทุกตัวช้ีวัด  ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นสูงมาก และบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
ฝางชนูปถัมภ์  ภายใต้โครงการ สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปช่ัน  

 ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
(นายประวัติ  ผันผาย) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
 

 

6. สถานศึกษานำโดยผู้บริหารสูงสุดต้องจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าท่ีตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ  (เอกสารประกอบในการรายงานO38 เกณฑ์ระบุอย่างน้อย 5 กิจกรรม)  

  7. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถานศึกษา ท้ัง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
พร้อมนโยบายไม่รับของขวญั(No Gift Policy) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา     (เอกสาร
ประกอบในการรายงาน O34)   

 


