
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา  
เคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้  
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า "การประเมิน คุณธรรมและความ  
โปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITAJ" ปัจจุบัน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ  
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น "มาตรการข้องกันการทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่ข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน
และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม 

TA  เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและน าไปสู่การพัฒนา  
ตนเอง เพื่อให้การด าเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงานภาครัฐ  
ของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากย่ิงขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน ป.ป.ช ได้ก าหนด  
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด  
ดังน้ี 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ  
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6. คุณภาพการด าเนินงาน  
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน  
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี 3 เคร่ืองมือ ได้แก่  
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 



Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง  
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของ  
ทางราชการ และตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่  
ประเมิน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดการปรับปรุง  
ระบบการท างาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integritynd Transparency Assessment : OIT) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวขี้วัดการป้องกันการทุจริตเกณฑ์ระดับการประเมิน มี 7 ระดับ ดังน้ี 

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. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน กุดเรือค าพิทยาคาร  ส านักงานเขต  
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2565  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.64 
คะแนน ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการเนินงานของหน่วยงาน ระดับ C เมื่อพิจารณาตามแบบวัดการ
รับรู้ทั้ง 3 ส่วนพบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 27.23 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT ) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 24.43 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integritynd Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 21.98 



3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด า เนินงานของโรงเรียน กุดเรือค าพิทยาคาร ส านักงานเขต  

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละตัวช้ีวัดคงไม่ได้
เพราะทางโรงเรียนทราบผลคะแนนแต่ละตัวช้ีวัดแต่จะทราบในภาพรวมรวมของแต่ละแบบส ารวจเท่าน้ันที่แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็งและ จุดที่จะ ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปน้ีในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 27.23 เป็น 
ส่วนของตัวช้ีวัดที่ 1-5 ได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแสดงถึงความเช่ือมั่นในองค์กรของผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT ) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 24.43 ได้คะแนนรองลงมาเป็นอันดับ 2 เป็นส่วนของตัวช้ีวัดที่ 6- 
8 ได้แก่คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างาน ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
พอสมควรและจะน าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integritynd 
Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 21.98 มีคะแนนน้อยสุดในส่วนน้ีเป็นในส่วนของ  
ตัวช้ีวัดที่ 9-10 ได้แก่การเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต พบว่ายังมีข้อผิดพลาดมากมายเช่น ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
ไม่ตรงตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด ซ่ึงจะได้ปรับปรุงพัฒนามากที่สุดในคร้ังต่อไป  

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนน 

เฉลี่ย 27.23 จาก 30.00 เท่ากับร้อยละ 90.76 บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม  
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและแสดงความ  
ไว้วางใจต่อกรบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล และยังคง  
ต้องร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนไต้ส่วนเสียกายนอก ( External)ได้คะแนนเฉลี่ย 
24.43 จาก 30.00 เท่ากับร้อยละ 81.43 บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน  
แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามี
การเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ซ่ึงต้องพัฒนาให้มีคุณภาพ
การด าเนินงาน การสื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างาน ของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง  

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( O/T) ได้คะแนนเฉลี่ย 21.89 
จาก 40.00 เท่ากับร้อยละ 54.72 บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงมีการวางระบบที่ตีเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ต้องแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  

 
 



5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผย  
ข้อมูลสาธารณะ (O/T) ได้คะแนนเฉลี่ย 21.89 จาก 40.00 เท่ากับร้อยละ 54.72 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน  
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์  
ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่แผนด าเนินงาน  
การปฏิบัติงานและการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และ  
การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การด าเนินการตาม นโยบายการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ  
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  
ได้แก่ การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต  
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

(1) ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติ  
ตามคู่มือหรือมาตรฐาน ปัญหา อุปสรรที่  
เกิดขึ้นเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงขั้นตอน  
การท างานให้มีประสิทธิภาพ  
(๒) ก าหนดให้มีการก ากับดูแล การ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม  
คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานอย่าง  
เคร่งครัดในทุกภารกิจ  
(๓) ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่รับรู้  
อย่างทั่วถึงในทุกระดับ  
(๔) ก าหนดมาตรการ วางระบบในการ  
ด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส  
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยเฉพาะการ  
ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง  
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  
และผู้เสนองาน  
(5) ควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัด  
จ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อน าผล  
การวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างใ น
ปีงบประมาณที่ด าเนินการอยู่เพื่อท าให้
การจัดซ้ือจัดจ้างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่า 
(๖) ควรมีการมอบหมายงานตามหน้าที่  
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละ  
งานให้ตรงตามสายงาน หน้าที่  
(7) ควรแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผล  
การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่าง  
ทั่วถึง 



(8) ควรมีการเผยแพร่ขั้นตอนการขอ  
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้  
ในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่าง  
ทั่วถึง 
(9) จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้  
การก ากับดูแล และการตรวจสอบการใช้  
ทรัพย์สินของราชการ และเผยแพร่ให้  
เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติ  
(10) ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
กับเจ้าหน้าที่ถึงประโยชน์ของ  
ข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบของฝ่าย  
ตรวจสอบที่จะน าไปปรับปรุงการท างาน  
(11) ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการเร่ือง  
ร้องเรียนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ทราบอย่างทั่วถึง  

ตัวช้ีวัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต  

(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
ได้แก่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
การประเมิน ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ  
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ  
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

(1) วางแผนและด าเนินการเพื่อป้องกัน  
การทุจริตอย่างจริงจัง  
(2) สร้างมาตรการภายในเพื่อป้องกันการ  
ทุจริต 

ผลการประเมินข้างต้นช้ีให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้นและหน่วยงานควรให้ความส าคัญ
มากขึ้นคือ 

การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการ 
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน 
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ 
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ 



ป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ 
ป้องกันการทุจริต 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  
หน่วยงานให้พัฒนามากขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน จัดท าข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ 

ข้อมูลพื้นฐาน  
ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

- กลุ่มบริหารงานทั่วไป รายงานความก้าวหน้า  
และสรุปผลภายในวันที่  
31 มีนาคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยายน 2565 

(2) แผนด าเนินงาน  
แผนปฏิบัติงานและ  
คู่มือการให้บริการ 

จัดท าแผนด าเนินงาน  
แผนปฏิบัติงาน และคู่มือ  
การให้บริการของกลุ่ม  
งาน 

- กลุ่มบริหารวิชาการ 
- กลุ่มบริหารงบประมาณ 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- กลุ่มบริหารกิจการ  
นักเรียน  

รายงานความก้าวหน้า  
และสรุปผลภายในวันที่  
31 มีนาคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยายน 2565 

(3) แผนการใช้จ่าย  
งบประมาณและการ 
จัดซ้ือจัดจ้างหรือ  
งบประมาณประจ าปี 
และการจัดหาพัสดุ 

จัดท าแผนการใช้จ่าย  
ประจ าปี การจัดซ้ือจัด  
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

- กลุ่มบริหารงบประมาณ รายงานความก้าวหน้า  
และสรุปผลภายในวันที่  
31 มีนาคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยายน 2565 

(4) นโยบายการบริหาร  
ทรัพยากรด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ 
หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร  

ก าหนดนโยบายการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคลจัดท า  
หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

- กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานความก้าวหน้า  
และสรุปผลภายในวันที่  
31 มีนาคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยายน 2565 

(5) การส่งเสริมความ  
โปร่งใสในหน่วยงาน  
ได้แก่ การจัดการเร่ือง  
ร้องเรียนการทุจริต และ  
การเปิดโอกาสให้เกิดการ  
มีส่วนร่วม 
 

จัดท ามาตรการส่งเสริม  
ความโปร่งใสในหน่วยงาน  

- ผู้บริหารและ
คณะท างานตาม  
โครงการโรงเรียนสุจริต  

รายงานความก้าวหน้า  
และสรุปผลภายในวันที่  
31 มีนาคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยายน 2565 



6) การด าเนินการเพื่อ  
ป้องกันการทุจริต 

จัดท าเจตจ านงสุจริตของ  
ผู้บริหาร สร้างเคร่ืองมือ  
การประเมินความเสี่ยง  
เพื่อการป้องกันการ  
ทุจริต การเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรและ  
จัดแผนปฏิบัติการป้องกัน  
การทุจริต 

- ผู้บริหารและ 
คณะท างานตาม  
โครงการโรงเรียนสุจริต  

รายงานความก้าวหน้า  
และสรุปผลภายในวันที่  
31 มีนาคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยายน 2565 

7) มาตรการภายในเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 

จัดท ามาตรการภายใน 
เพื่อป้องกันการทุจริต  
ได้แก่ 
- มาตรการเผยแผ่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะ 
- มาตรการให้มีผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียร่วม  
- มาตรการส่งเสริมความ 
โปร่งใสในการจัดซ้ือจัด  
จ้าง 
- มาตรการจัดการเร่ือง  
ร้องเรียนการทุจริต  
- มาตรการป้องกันการ  
รับสินบน 
- มาตรการป้องกันการ  
ขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
- มาตรการตรวจสอบ  
การใช้ดุลยพินิจ  

- ผู้บริหาร 
- คณะท างานตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต  
- กลุ่มบริหารวิชาการ 
- กลุ่มบริหารงบประมาณ 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- กลุ่มบริหารงานกิจการ 
นักเรียน 

รายงานความก้าวหน้า  
และสรุปผลภายในวันที่  
31 มีนาคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยายน 2565 

 


