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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 

 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Trans patency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเจตนารมณ์มุ ่งหวังให้หน่วยงาน

ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการ

ประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง

เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ

ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ

ระดับสากล  

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ออน ไลน ์  ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำป ี ง บประมาณ            

พ.ศ.2565 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้

งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์ส่ันของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ

ดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) 

การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกายใน ( Internal) การรับรู ้ของ

ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ใน

รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน

ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไก 

ในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และ

ส่งผลต่อการยกระดับ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 

ให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ท่ี
สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือ
เป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 ITA เป็นการประเมินเกี ่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและนำไปสู ่การ
พัฒนาตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ ่งขึ ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สำนักงาน ป.ป.ช ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติหน้าท่ี 
 2. การใช้งบประมาณ 
 3. การใช้อำนาจ 
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6. คุณภาพการดำเนินงาน 
 7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
 8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9. การเปิดเผยข้อมูล 
 10. การป้องกันการทุจริต 
 
 



เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
 1. แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเองประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการร ับร ู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี ้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวขี้วัดการป้องกันการทุจริตเกณฑ์ระดับการประเมิน มี 7 
ระดับ ดังนี้ 
 ผลคะแนน 95 – 100 คะแนน ระดับ AA 
 ผลคะแนน 85 – 94 คะแนน ระดับ A 
 ผลคะแนน 75 – 84 คะแนน ระดับ B 
 ผลคะแนน 65 – 74 คะแนน ระดับ C 
 ผลคะแนน 55 – 64 คะแนน ระดับ D 
 ผลคะแนน 50 – 54 คะแนน ระดับ E 
 ผลคะแนน 0 – 49 คะแนน ระดับ F 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2565 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
ร้อยเอ็ด โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.75 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการเนินงานของ
หน่วยงาน ระดับ A เมื่อพิจารณาตามแบบวัดการรับรู้ท้ัง 3 ส่วนพบว่า  
 แบบว ัดการร ับร ู ้ ของผ ู ้ ม ี ส ่ วนได ้ ส ่ วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 26.96 
 แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT ) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.29 
 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 36.50 
 
 



3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
ร้อยเอ็ด  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละตัวชี้วัดคงไม่ได้เพราะทางโรงเรียนทราบผลคะแนน แต่ละตัวชี้วัด 
แต่จะทราบในภาพรวมรวมของแต่ละแบบสำรวจเท่านั้นที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและ จุดที่จะต้องพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้ 
 แบบว ัดการร ับร ู ้ ของผ ู ้ ม ี ส ่ วนได ้ ส ่ วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 26.96 เป็นส่วนของตัวชี้วัดท่ี 1-5 ได้แก่การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้
งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ดีแสดงถึงความเช่ือมั่นในองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
 แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT ) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.29 เป็นส่วนของตัวชี้วัดท่ี 6-8 ได้แก่ คุณภาพการดำเนินงาน 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หากยังต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 36.50  ในส่วนนี้เป็นในส่วนของตัวชี ้วัดที่ 9-10 ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล             
การป้องกันการทุจริต พบว่ายังมีข้อผิดพลาดมากมาย เช่น ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด ซึ่งจะได้
ปรับปรุงพัฒนามากท่ีสุดในครั้งต่อไป 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเฉล่ีย 
26.96 จาก 30.00 เท่ากับร้อยละ 89.87 บ่งชี ้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล และ
ยังคงต้องร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกายนอก (External) ได้คะแนน
เฉลี่ย 25.29 จาก 30.00 เท่ากับร้อยละ 84.30 บ่งชี ้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั ่นใน
คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่า ยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ โดยมีการให้
ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็น
เงินได้ซึ่งต้องพัฒนาให้มีคุณภาพการดำเนินงาน การสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงานของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 36.50 จาก 
40.00 เท่ากับร้อยละ 91.25 บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงมีการวางระบบท่ีดีเพื่อเปิดเผย 



ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ต้องแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ผลการประเมินตามตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี ้วัดที่ 8            
การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.50  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการ
ทำงาน 

(1) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
(2) หน ่ วยงานท ี ่ ท ่ านต ิ ดต ่ อ ม ี การ
ปร ับปร ุ ง ว ิ ธ ี ก ารและข ั ้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ ้น มาก
น้อยเพียงใด 
(3) หน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ มีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/ 
การให ้บร ิการ ให ้ เก ิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
(4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส ่วนเสีย เข ้าไปมีส ่วนร ่วมในการ
ปรับปร ุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ ้น มาก
น้อยเพียงใด 
(5) หน ่วยงานท ี ่ท ่ านต ิดต ่อ  ม ีการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ 
ให้ม ีความโปร ่งใสมากขึ ้น มากน้อย
เพียงใด 

1) กำหนดให ้ม ีการรายงานผลการ
ปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐาน ปัญหา 
อ ุปสรรท่ีเก ิดข ึ ้น เพ ื ่อนำไปสู ่การ
ปร ับปร ุ งข ั ้นตอนการทำงานให ้มี
ประสิทธิภาพ 
(2) กำหนดให้มีการกำกับดูแลการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
คู ่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัดในทุกภารกิจ 
 (3) ควรม ีการมอบหมายงานตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีใน
แต่ละงานให้ตรงตามสายงาน หน้าท่ี 
(4) ควรแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่าง
ท่ัวถึง 
(5) ควรมีการเผยแพร่ขั ้นตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ในการ ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าท่ีทราบ
อย่างท่ัวถึง 
(6) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการ
ใช้การกำกับดูแล และการตรวจสอบ
การใช ้ทร ัพย์ส ินของราชการ และ
เผยแพร่ให้เจ ้าหน้าที ่ร ับทราบและ
ปฏิบัติ 
(7) ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ก ับ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ถ ึ งประ โ ยชน ์ ขอ ง
ข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบของ



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ฝ่ายตรวจสอบที่จะนำไปปรับปรุงการ
ทำงาน 
(8) ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
ทราบอย่างท่ัวถึง 
 

 
 ผลการประเมินข้างต้นช้ีให้เห็นว่า ส่ิงท่ีควรพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น และหน่วยงานควร
ให้ความสำคัญมากขึ้นคือ การปรับปรุงการทำงาน ประกอบด้วย (1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น ได้แก่ กำหนดให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในทุกภารกิจ  (2) หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น (3) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น (4) หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) การ
ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงานให้พัฒนามากข้ึน 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน จัดทำข้อมูลพื้นฐานได้แก่ 

ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ และการ 
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 

-กลุ่มบริหารงานบริการ รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันท่ี 
31 มีนาคม 2565 และ 
30 กันยายน 2565 

(2) แผนดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติงานและคู่มือ 
การให้บริการ 

จัดทำแผนดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติงาน และคู่มือ
การให้บริการของกลุ่มงาน 

-กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
-กลุ่มบริหารงบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-กลุ่มบริหารงานบริการ 
 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันท่ี 
31 มีนาคม 2564 และ 
วันท่ี30กันยายน2564 

(3) แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณและการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือ 
งบประมาณประจำปี 
และการจัดหาพัสดุ 
 

จัดทำแผนการใช้จ่าย 
ประจำปี การจัดซื้อจัด 
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

-กลุ่มบริหารงบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันท่ี 
31 มีนาคม 2565 และ 
30 กันยายน 2565 

(4) นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรดำเนินการ 
ตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล และ 
หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร 
 

กำหนดนโยบายการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดทำหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

-กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันท่ี 
31 มีนาคม 2565 และ 
30 กันยายน 2565 

(5) การส่งเสริมความ 
โปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต และ 
การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม 
 

จัดทำมาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใสในหน่วยงาน 

-ผู้บริหารและ
คณะทำงานตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันท่ี 
31 มีนาคม 2565 และ 
30 กันยายน 2565 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
6) การดำเนินการเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 

จัดทำเจตจำนงสุจริตของ 
ผู้บริหาร สร้างเครื่องมือ 
การประเมินความเส่ียง 
เพื่อการป้องกันการ 
ทุจริต การเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรและจัด 
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต 
 

-ผู้บริหารและ 
คณะทำงานตาม 
โครงการโรงเรียนสุจริต 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันท่ี 
31 มีนาคม 2565 และ 
30 กันยายน 2565 

7) มาตรการภายในเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 

จัดทำมาตรการภายใน 
เพื่อป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ 
- มาตรการเผยแผ่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะ 
- มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียร่วม 
- มาตรการส่งเสริมความ 
โปร่งใสในการจัดซื้อจัด 
จ้าง 
- มาตรการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 
- มาตรการป้องกันการ 
รับสินบน 
- มาตรการป้องกันการ 
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- มาตรการตรวจสอบ 
การใช้ดุลยพินิจ 
 

-ผู้บริหาร 
-คณะทำงานตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต 
- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันท่ี 
31 มีนาคม 2565 และ 
30 กันยายน 2565 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
                                                      ท่ี  ๑๖๙/๒๕๖๕ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

……………………………………..................................... 

   ด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๖๓) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทางประกอบด้วย ๑)สร้าง
จิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์ ๒)สร้างกลไกป้องกันการทุจริต ๓)เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปราม
ทุจริต 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและเป็นไปอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมนุษย์
และบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยรายช่ือดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
                       ๑. ว่าท่ีร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์       ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
                       ๒. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางอรุณรัศมี  สร้อยสระคู         รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
                       ๔. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 
                 หน้าที่  ๑. กำกับ ดูแล อำนวยการ การดำเนินการจัดทำมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๒. ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำมาตรฐานการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                ๒. คณะกรรมการดำเนินการ  ประกอบด้วย  
                       ๑. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต               รองผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 



                      ๒. นางอรุณรัศมี  สร้อยสระคู         รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายสมบัติ  เพ็งนาม          ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
                       ๔. นางมะลิ  ศรีสารคาม ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
 ๕. นางกุลฤดี  ช้ินเขมจารี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
                       ๖. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
                       ๗. นายจำรูญ  ศีรษะภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
                       ๘. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
                       ๙. นายชูชาติ  บุญบรรลุ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ   
 ๑๐. นายสรวิชญ์  บุตรพรม ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ   
 ๑๑. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑๒. นายนิคม  จันทะโสม ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ  
 ๑๓.  นางสมหมาย  ส่อยสีแสง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ    
 ๑๔. นางจีรนันท์  บุญสา ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ    
 ๑๕.  นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ      
 ๑๖. นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์ ครูชำนาญการ กรรมการ                 
               ๑๗. นางสาวรัติยา  ดาโสภา ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวประภัสสร  นาสุริยวงษ์ ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
 ๑๙. นางสาวกัญญาวีร์  พานกุล ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
                       ๒๐. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
    ๒๑. นางสาวจิรนันท์  ปุริตา ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
 ๒๒. นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
 ๒๓. นางสาวธณัชกรพร  ทรงสังข์ ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
 ๒๔. นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๒๕. นางสาวสุทธาทิพย์  นันตเวช ครูธุรการ กรรมการ 
 ๒๖. นางภาวดี  อุตรา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๒๗. นางสาวธมนวรรณ  พลเรือง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๒๘. นายวิชญะ  ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
                       ๒๙. นายศุภณัฐ  รัตนแสง ครู ค.ศ. 1              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                       ๓๐. นางสาวลลิตา  ลิรัมย์ ครูอัตราจ้าง            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
                หน้าที่ ๑. ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับ
ซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 



 ๒. สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
    

 

       ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามรายละเอียดท่ีแนบท้ายคำส่ังนี้ ด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
เสียสละ และเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและราชการ และสรุปรายงานผลตามประเด็น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานหากพบปัญหาข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยด่วน 
  ท้ังนี้    ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

                 ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๒ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕                                                                                                                                  
                    
 
 

                                                                                                                                                                                                                           
                                        ว่าท่ีร้อยตรี   
                                                      (พรเทพ  โพธิ์พันธุ์)       
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

 
 


