
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
และ การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๑. แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ชื่อโครงการ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) และการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นที่ ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลแลพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
ข้อ ๖.๔ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

สอดคล้องกับปฏิญญาเขตสุจริต ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย 
 
หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง ความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์
ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 –2564) ซึ่งถือ
เป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้ าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่าหลายหน่วยงานนำการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการ
บริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวย
ความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการ บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน 
มีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน 



นอกจากนี้ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็น
ที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์  
ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อ
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวม 
ของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทาง การพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายใน
หน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมจึงตระหนักและเห็นความสำคัญการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ ITA สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาที่เข้ารับ
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานได้มีการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป 

 
๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๔.๑ เพ่ือครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

๔.๒ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานการดำเนินงานของโรงเรียน 
 
๕. เป้าหมาย 

๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     - ครูและบุคลากรทางการศึกษาคลากรในโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จำนวน 35 คน 
     - บุคลากรภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 57 คน 
 
๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาคลากรในโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สามารถประเมินการรับรู้ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
- บุคลากรภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียสามารถประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
- ผู้เข้ารับการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (OIT) เข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
 
 
 
 



6. วิธีการดำเนินงาน / ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
กิจกรรมการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT ) 

-  ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้าน
กาดวิทยาคม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
และการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
ค่าอาหารว่าง ครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
จำนวน 30  ท่าน  ( 30 x 30  = 900 บาท ) 

สิงหาคม 2565 600  บาท 

สรุปกิจกรรมการประเมินการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT ) รวม 900 บาท 
กิจกรรมการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทำ
สัญญากับโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดย
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสและการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
ค่าอาหารว่าง ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ทำสัญญากับโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
จำนวน 50 ท่าน  ( 30 x 50  = 1,500 บาท ) 

  

สรุปกิจกรรมการประเมินการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) รวม 1,500 บาท 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565 
 
8.  งบประมาณ 
 2,400  บาท 
 
9. หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ 
 
 



10. ระดับความสำเร็จ 
  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรโรงเรียน
บ้านกาดวิทยาคมที่เข้าร่วม 

ใบลงทะเบียน ใบลงทะเบียน 

2. ร้อยละการประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT ) และ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) 

รายงานผลจำนวนการประเมินการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน   
( IIT ) และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ( EIT ) 

ระบบการประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT ) และ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) 

3. ร้อยละผลการประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT ) และ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) 

ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน ( IIT ) และ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) 

ระบบการประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT ) และ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) 

 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  การประเมินมีผู้เข้าร่วมประเมิน ร้อยละ 100 ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
และร้อยละ 100 ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 2. ผลประเมินมีผู้เข้าร่วมประเมิน รอสรุปผลการประเมิน ITA สิ้นปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรม 

โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


