
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน          
ของ โรงเรียนอนุบาลสามเสน ( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ ) เรื่อง การยกระดับสู่ความยั่งยืน     
ของการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน ( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ ) ได้กำหนดแนวทางการนำผลการ
วิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อน การป้องกัน
การทุจริต มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการดำเนินงานการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในโรงเรียนอนุบาลสามเสน ( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  เรื่อง การพัฒนาการป้องกัน
การทุจริตในองค์กร ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                                                   โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 

 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ศึกษารายละเอียดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562–2564 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุกรวมถึงให้
ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุง
และแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ
ไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินด้านความโปร่งใสคุณธรรม  จริยธรรมและการ
ทุจริต ทั้งเครื่องมือของประเทศไทยและเครื่องมือในระดับสากลเพิ่มเติม  เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้
สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการ เครื่องมือส่งเสริมด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนของการ
ดำเนินการและมุ่งเน้นการร่วมดำเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ  โดยมีหลักการ
พื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี ้ 
  1) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดี ได้แก ่Sensitive, Measurable, Precise, Simple 
and Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable  
  2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่
ข้าราชการและบุคลากรภายในที่คละตำแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนทั่วไป
จนถึงผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ  
  3) ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft  
Corruption) และการเปลี ่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาที ่ผ่านมา  โดยเฉพาะการประเมินเกี ่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มี 
(Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการการทุจริตด้วย  
  4) ITA จะต้องช่วยให้ค่า CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและ เข้าใจง่าย 
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพฒันาหน่วยงานของตน  
  5) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าทำให้เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน
รู้สึกกังวล  
  6) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนกับหน่วยงานไปในตัว  



  7) หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และนำผลการประเมินไปใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์

องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและ

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงาน

มากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. 

ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITAS) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และการกำกับติดตามการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมไปถึงการ

วิเคราะห์และประมวลผลการประเมิน ได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงาน

ที่รับการประเมิน และการวางแผน ในการป้องกันการทุจริตต่อไปได ้

แนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
        ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่าง ๆ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในสังกัด  ประกอบกับได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื ่อทบทวนฐานข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐที่ต้องเข้ารับการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักที่สำคัญ ได้แก ่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนราชการ กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน และ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นอกจากนี ้ได้ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
เพื่อกำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายการประเมินให้ถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุดการดำเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีและได้รับ
เสียงสะท้อนว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น  เป็น
เครื ่องมือที ่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง  มีการปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มี
การปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งบุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานเป็นอย่างดี 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ โรงเรียนอนุบาลสามเสน  
( สำนักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลอปุถัมภ์ ) ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  



  โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นสถานศึกษาที่รับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจาก
สำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์  โดยมีแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการ
วิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมี
ประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอุปถัมภ์) ที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สำหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนอนุบาล
สามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้
ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถาม
แบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสามเสน
(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การ
กำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย  
 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสามเสน ( สำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ ) ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ศึกษา
ข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู ้การทุจริต 
ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม 
และการเชื ่อมโยงกับเครื ่องมืออื ่นที่เกี ่ยวข้อง  ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื ้อหาครอบคลุมหลายด้าน  ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม



รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุง
แก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI 
ของประเทศไทยในระยะยาวได ้โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก ่ 
  1) การปฏิบัติหน้าที ่ 
  2) การใช้งบประมาณ  
  3) การใช้อำนาจ  
  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
  5) การแก้ไขปญัหาการทุจริต  
  6) คณุภาพการดำเนินงาน  
  7) ประสทิธิภาพการสื่อสาร  
  8) การปรับปรงุระบบการทำงาน  
  9) การเปิดเผยข้อมูล  
  10) การป้องกันการทุจริต  
 
เครื ่องมือในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(สำนักงานสลากกินแบ่งร ัฐบาลอุปถัมภ์)  ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  
  1) แบบวัดการรับร ู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  2) แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน  
  3) แบบตรวจการ เป ิ ด เ ผ ยข ้ อม ู ลสาธา รณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน  
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  
 
 
 
 
 



ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2563 
  1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสามเสน 

        (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับ 
       ประเทศจากการประเมิน ได้คะแนน ITA เฉลี ่ยร้อยละ 94.43 ซึ ่งถือว่า มีคุณธรรมและความ 
       โปร่งใสในการดำเนิน งานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  

  1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
       ปีงบประมาณ 2563 สรุปได้ดังนี ้
 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (01-09) 
 

คะแนนรายขอ้ รวม 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (010-017) 
 

คะแนนรายขอ้ รวม 
010 011 012 013 014 015 016 017 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (018-024) 
 

คะแนนรายขอ้ รวม 
018 019 020 021 022 023 024 
100 100 100 100 100 0 100 85.71 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (025-028) 

 
คะแนนรายขอ้ รวม 

025 026 027 028 
100 100 100 100 100 



 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (029-033) 

 
คะแนนรายขอ้ รวม 

029 030 031 032 033 
100 100 100 100 100 100 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อปอ้งกันการทุจรติ (034-041) 

 
คะแนนรายขอ้ รวม 

034 035 036 037 038 039 040 041 
100 100 100 100 100 100 0 0 75 

 

หมายเหต ุ: คะแนนและระดบัผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

 

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
  1. ผลการประเม ินตามแบบวัดการร ับร ู ้ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน  (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-22, 24-39 ได้คะแนนเท่ากับ 100 เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณ
ค่าน้ำหนักแล้ว) บ่งช้ีให้เห็นว่าบุคลากรในสถานศึกษา มีการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน
ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี ้โดย 
 ได้ต้ังเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัด ไว้ที่ร้อยละ 100  
 



  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 100) จำนวน 38 ตัวชี้วัด คือ  
  ตัวชี้วัดที ่1-22, 24-39 การปฏิบัติหน้าที ่ได ้100 คะแนน  
  จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 96 คะแนน) จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ 023, 040, 041  



แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนอนุบาลสามเสน ( สำนักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  ให้ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ส่งผลโดยตรงให้สำโรงเรียนอนุบาลสามเสน ( สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอุปถัมภ์) ต้องเร่งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคคลากรทางการศึกษา รณรงค์และ
ส่งเสริมค่านิยมเรื่องการซื่อสัตย์สุจริต  ใช้วิธีบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด  ปฏิบัติตาม
มาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เพื่อให้บรรลุตาม
นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างหน่วยงานราชการใสสะอาด และจะต้อง
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ตัวชี้วัด คือ  
  1. ตัวชี้วัดย่อยที ่9.3 การเปิดเผยข้อมูล  
     ข้อที่ 023 การบริหารเงินงบประมาณ ประกอบด้วย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหา
พัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำป ี 
  2. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
     ข้อที่ 040, 041 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน และรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
  
ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ออนไลน์ 
  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้บุคลากรใน
สถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน เรียนรู้และปรับวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องให้ความสำคัญและเตรียมความ
พร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งเป็นช่วงที่มีความคาบเกี่ยวกับการ
เก็บข้อมูลในการประเมิน ITA Online  
  2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ปรั บเปลี ่ยนตัวชี ้วัด 
การประเมินและประเด็นย่อยในการพิจารณาบางรายการ จึงทำให้ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจึง
ส่งผลให้ได้รับคะแนนการประเมินในบางข้อน้อยลง  



ข้อเสนอแนะการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอปุถัมภ์) ออนไลน์  
  จากปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลให้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จึงได้นำข้อมูลผลการประเมินมากำหนดแนว
ทางการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาล
สามเสน ( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน และแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาทิเช่น  
  - กำหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
  - กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภบิาลในโรงเรียนอนุบาลสามเสน  
(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  ดังนี้  
         (1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
(MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  
       (2) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต  อบรมสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  
  (3) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก ่ 
  - กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต “ ประชาสัมพนัธ์การต้านทุจริต”  

- กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทำความด ี 
- กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “มารยาทไทย”  
- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการดำเนินงานด้านการ 
(4) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในโรงเรียนอนุบาลสามเสน  

(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)                                        
  (5) โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคลอ้งกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
       - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
       - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ  
  (6) ส่งเสริมการดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก ่ 
       - กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต  



       - กำหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดทำป้ายบอกสถานที่ติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน  
      - จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมี
รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน MOE Safety Centre  
       - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)    
        - จัดทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
 
กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนอนุบาลสามเสน ( สำนักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  
  คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาล
สามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แล้วเห็นว่าควรมีการ
ดำเนินการ ดังนี ้ 
  กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ประการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยมีรายละเอียด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาล
สามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาทิเช่น  
  1 กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยกำหนดนโยบายต่าง ๆ ดังนี้  
        1.1 กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
       1.2 กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
       1.3 กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
       1.4 กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน  

1.5 กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน  
  1.6 กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.7 กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
1.8 จัดตั้งแกนนำเพื่อเข้าร่วมการสร้างเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาลอุปถัมภ์)  
 



  2. กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี ้ 
         2.1 การประชมุเชิงผ่านระบบทางไกล (Meet) ร่วมกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สจุริต ระหว่างบุคลากรในสังกดัโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถมัภ์) 
        2.2 การประชมุเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักในหน้าที่ และร่วมกันจัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของทุกคน  
       2.3 กำหนดนโยบายให้มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาต ิสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำ
ปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนดำเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
  2.4 กำหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าว
คำปฏิญาณสุจริต  
  3. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ กระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการ
ทุจริต  
       3.1 เพิ่มช่องทางการติดต่อ Social Media (Line, Facebook, Website) เพื่อเพิ่มช่องทางการให้
คำปรึกษา แนะนำ และการรอ้งเรียน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลภายนอก
สามารถติดต่อนิติกร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 3 ไดส้ะดวกมากขึ้น  
      3.2 จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมี
รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจำนวนเรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่องที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคด ี 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการนำรายละเอียดมาพฒันาสู่การปฏบิัติของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบง่รัฐบาล
อุปถัมภ์) สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

 

ประเดน็การ
ประเมนิ 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ขอสังเกตุผลการประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดการกำกับ 
ติดตาม แผนราย

ไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. เจตจำนง
สุจริตของ
ผู้บริหาร 
2. การมี
สว่นรวมของ
ผู้บริหาร 
3. การ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
องค์กร 

1. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ๒  
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และแนวทาง  การดำ เน ิ น ง าน  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย ผอ.สพป.
กรุงเทพมหานคร และมอบสื ่อ แสดง
สัญลักษณ ในการป้องกันการสุจริตมอบ 
ให้กับผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 รณรงคส์ร้างการรับรูและปฏิบัต ิ 
2. การกำหนดก ิจกรรมเสร ิมสร้ าง
คุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาล ทุกเช้า
วันจันทร์-วันศุกร์ โดยมี กิจกรรม เคารพ
ธงชาติ สวดมนต์ไหวพ้ระ แผ่เมตตา 
3. การจัดทำสื่อ VTR การจัดทำสื่อสร้าง
การรับร ูITA Online  

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565  
ทุกวันพฤหัสบด ี
เวลา 07.40  
เป็นต้นไป  
มีสวดมนต์ยาว 
  

1.ผู้บริหารและ
บุคลากร ในโรงเรียน
อนุบาลสามเสน 
(สำนักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 รับรู ้เจตจำนงสุจริต
ของผูบริหาร และ 
แนวทางการปอ้งกัน
การดำเนินงาน  
2.ผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัด 
สามารถปฏิบัติตาม 

ฝ่ายบริหาร 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 



ประเดน็การ
ประเมนิ 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ขอสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดการกำกับ 
ติดตาม แผนราย

ไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การประเมนิ
ความเสี่ยงการ 
ทุจริต ประจำปี
งบประมาณ 
2565  
5. การ
ดำเนินการ
จัดการความ 
เสี่ยง การทุจรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
ความ เสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ 2565  
 
 

2. การประช ุมอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ
จัดการ ความเสี่ยงของ โรงเรียนอนุบาล
สามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มิถุนายน 2565  
 

 
 
 
มิถุนายน 2564 

แนวทางการ 
ดำเนินงานตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
3.ผู้บริหารและบุคล
การในสังกัด และ
สถานศึกษา องค์กร 
หน่วยงาน และ
ประชาชน ได้รับ
ทราบการ ดำเนินงาน
โรงเรียนอนุบาลสาม
เสน (สำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์) สำนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
สุจริตผ่านสื่อ 
ประชาสัมพันธ์หลาย
หลายช่องทาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 

 
ฝ่ายบริหาร 

 
 



ประเดน็การ
ประเมนิ 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ขอสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดการกำกับ 
ติดตาม แผนราย

ไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัด ไดม้ี
สว่นรวมในการ
ประเมินตนเอง กลุ่ม/
หน่วย ตามภารกิจ
งาน เพื่อ ประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต 
และ มสี่วนรว่มในการ
กำหนด แผนการ ลด
ความเสี่ยงการทุจริต
ใน องค์กร 
2. ผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัด 
ไดร้ับองค์ความรู้และ
แนวทางในการ 
จัดการความเสี่ยงของ
ของ โรงเรียนอนุบาล
สามเสน (สำนกังาน
สลากกินแบ่งรฐับาล
อุปถัมภ์) สำนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
พรอ้มทั้งรวมกัน  
 

 

 



ประเดน็การ
ประเมนิ 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ขอสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดการกำกับ 
ติดตาม แผนราย

ไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

6. แผนการ
ป้องกันการ
ทุจริต  
7. รายงานการ
กำกับติดตาม
การ ดำเนินงาน
ตามแผนการ
ป้องกัน การ
ทุจริต 

1. การข ับเคล ื ่ อนโครงการส่ ง เสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ของโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สำนักงาน
เขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึกษาประถมศ ึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 
2565  
 - กิจกรรมสร้างความตระหนักรู ้ และ
เสริมสร้าง องค์ความรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 
 - ก ิจกรรมการค ิดแยกแยะระหว ่าง
ผลประโยชน์ ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม “อบรมเรื่อง การกระทำที่ถือ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 - กิจกรรมรวมพลังเสริมสร้างสำนักงาน
เขต พื้นที่การศึกษาสุจริต  
- โครงการจิตอาสาปราบยุงลาย  
 - การจัดทำมาตรการพัฒนาระบบงาน/
การ ให้บร ิการของ โรงเร ียนอนุบาล    
สามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

มีนาคม- กันยายน 
2565 

ขับเคลื่อน องค์กรใน
การปอ้งกันการทุจริต 
ผู้บริหาร บุคลากร ใน 
โรงเรียนอนุบาลสาม
เสน (สำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์) สำนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
ไดร้ับ ทราบแผนงาน
โครงการกิจกรรม 
การปอ้งกันการทุจริต
ในองคก์ร 

ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรทุกคน 

 
 
 
 



ประเดน็การ
ประเมนิ 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ขอสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดการกำกับ 
ติดตาม แผนราย

ไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

8. รายงานผล
การดําเนินงาน
การ ป้องกัน
การทุจริต 
 
9. มาตรการ
สง่เสริม
คุณธรรมและ  
ความโปรง่ในใน
หน่วยงาน  
10. การ
ดำเนินการตาม
มาตรการ 
สง่เสริม
คุณธรรมและ
ความ โปรง่ใส
ภายใน
หน่วยงาน 

2. การเผยแพรแผนฯ รายงานการกำกับ 
ติดตามและผลการดําเนินงาน 
 
 
 
1. กิจกรรมการสร้างการรับรูเ้จตจำนง
สุจริต  
และมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ 
โปรง่ใส ใหบุคลากรไดร้ับ ทราบและถือ
ปฏิบัติ  
2. กิจกรรมการมีส่วนรว่มในการ
ขับเคลื่อนการ ป้องกันการทุจริตของ
องค์กร 

มิถุนายน-กันยายน 
2565 

จากช่องทางการ
เผยแพร่ที่ 
หลากหลาย และมี
สว่นขับเคลื่อน 
โครงการ/กิจกรรม 
1.ผู้บริหารและ
บุคลากร ในสังกัดทุก
คน ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจ ของ โรงเรียน
อนุบาลสามเสน 
(สำนักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
เป็นไป ตามมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส  
2. มีการกำกับติดตาม
การ ดำเนินงานตาม
มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรทุกคน 

 

 

 

 


