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คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูลผลการประเมิน
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานตามหลักธรรมา
ภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล รายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วย
ผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อานาจ
(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดาเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูลและ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผล
จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนน
ครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของโรงเรียนในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ โรงเรียนนางรองพิทยา
คม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนีจ้ ะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการ
สาคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
โรงเรียนนางรองพิทยาคม

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน
และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
84.93 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ระดับ B เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.95 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.86 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.66 ตัวชี้วัดที่ 5 การ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.99 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนน
เท่ากับร้อยละ 92.63 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.87 ตัวชี้วัดที่ 7
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.39 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
89.04 และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.43 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 50 สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 96.95 คือ ตัวชี้วัดที่ 3
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาแนกตามดัชนีของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จานวน 6 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.95 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป

อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
หรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกีย่ วกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มี
อานาจ การซื้อขายตาแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
(2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.86 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จัก
กันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ยัง
ประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆของบุคลากร
อื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็น
ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
(3) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.66 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดาเนินงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/
ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูก
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.99 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง
หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึง
การนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริต

(5) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.63 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการ ยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้
หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย
(6) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.87 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานเพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
4.1 ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 28.05 บ่งชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่ง
สู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลโดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสาหรับ
สถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2
การใช้
งบประมาณ

ประเด็นการประเมิน
(1) การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใส คุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
(2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
(3) การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) พัฒนาระบบการใช้จ่ายงบประมาณ
และดาเนินงานตามแผนและการรายงาน
ผลให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่กาหนด
(2) ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดที่กาหนด

4.2 ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 27.59 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของ
โรงเรียนว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นใน
การพัฒนาสาหรับหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 7
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

ประเด็นการประเมิน
(1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(2) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการและมีการ
ชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) ปรับปรุงระบบการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสะดวก
รวดเร็ว
(2) ปรับปรุงระบบการรับความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ
(3) ให้ข้อมูลการสื่อผ่านการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการและการสื่อสารจาก
ผู้เรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนอย่าถูกต้อง
ครบถ้วน

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 24.29
บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
เป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ ให้เกิดความโปร่งใส โดยมีประเด็นในการปรับปรุงพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 9 การ (1) การบริหารงาน - การดาเนินงานตามแผน และ
เปิดเผยข้อมูล การรายงานผล
(2) การบริหารเงินงบประมาณ-การเปิดเผยข้อมูล
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่กาหนด
(3) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-นโยบายแลการพัฒนาบุคลากร

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) พัฒนาระบบและการกากับติดตามให้
สอดคล้องกับรายละเอียดที่กาหนด
(2) ปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้
สอดคล้องตามรายละเอียดที่กาหนด
(3) มีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นปัจจุบัน

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ
1. การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
- เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
- การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
- รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
6. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น
มาตรการ
(1) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(2) การเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส

ขั้นตอนหรือวิธีการ
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน
จัดทาประกาศไม่เรียกร้อง
ประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ
หน้าที่และมีการจัดทาประกาศ
ไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินใด ๆ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา

การกากับติดตาม
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
-ประชุมคณะกรรมการ
-รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

คณะกรรมการการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

-แต่งตั้งคณะกรรมการ
-ประชุมคณะกรรมการ
-ดาเนินงาน
-รายงานผลการ
ดาเนินงาน

ภาคผนวก

