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ค าน า 

  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีต้องด าเนินการขับเคล่ือนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ท่ีส านักงานป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนดอย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในปีท่ีผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา เพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนา  ก าหนดเป็น
มาตรการเพื่อด าเนินการขับเคล่ือนการด าเนินการดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จึงได้จัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 256๔ พร้อมท้ังมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ประจ าปีงบประมาณ 256๕ ขึ้น 

 

            โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก 



3 
 

สารบญั 

                                                                                                                             หน้า 

ค าน า                   ก       

สารบัญ                   ข 

ส่วนที่ 1  หลักการและเหตุผล                    1          

ส่วนที่ 2  การด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ                    3 
ของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
             - การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
             - การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
               ปีงบประมาณ 256๕ 

ส่วนที่ 3  ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕                             9 
            - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสท้ัง 7 มาตรการ 
 

ส่วนที่ 4  แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                    18 
ของหน่วยงาน ประจ าปี 256๔ ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 256๕ 
            - การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
            - แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
 ในปีงบประมาณ 256๕ 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 
          ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  “ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเ ชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัว
ประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม และท่ีผ่าน
มาพบว่า หลายหน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็น
กรอบในการพัฒนาและยกระดับในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการและอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการ
ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้าน
บริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า หน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นท่ีอาจมีความเส่ียง หรือเป็น
ช่องทางท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริต
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศมีการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในท่ีสุด ตลอดจนยังผลักดันให้
เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วย 
        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้ทุก
หน่วยงานต้องด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดให้โรงเรียนต้องรับการประเมินทุกโรงเรียน มีค่าเฉล่ียผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปล่ียนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของโรงเรียน จ านวน 10 ตัวชี้วัด 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
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4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

        โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีต้องด าเนินการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ท่ีส านักงานป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีท่ี
ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา เพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนา ก าหนดเป็นมาตรการเพื่อ
ด าเนินการขับเคล่ือนการด าเนินการดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จึงได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 256๔ พร้อมท้ังมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ประจ าปีงบประมาณ 256๕ ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูล ปีงบประมาณ 256๔ 
        2. เพื่อจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานกุูล ปีงบประมาณ 
256๕ 
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ส่วนที่ 2 

การด าเนนิการส่งเสริมคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ 
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานกุูล ประจ าปงีบประมาณ 256๔ 

         การขับเคล่ือนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ผู้อ านวยการของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือ
ในการขับเคล่ือนอย่างเต็มก าลังความสามารถ การขับเคล่ือนน าโดย นายวิรัช จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูล และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั้ง ๔ ท่าน รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีทุกคน ทุกฝ่ายท่ี
เห็นความส าคัญ และตระหนักถึงความส าคัญของการประเมิน โดยมีความต้ังใจในการจัดท าเอกสารตามภาระงาน
และจัดส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน ITA Online (IIT, EIT, OIT) และส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสนากรด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ในปีงบประมาณ 256๔ โรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล ได้คะแนน ๘๗.๔๒ ได้ระดับ A ในปีงบประมาณ 2564 จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ดังต่อไปนี้  
 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
               1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุ
กูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ ๘๗.๔๒ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
               1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ รายตัวช้ีวัด โดย ตัวช้ีวัด 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนสูงสุด 9๙.๘๕ คะแนน 
ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัด 10  ได้คะแนน ๖๒.5๐ คะแนน 
               1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุ
กูล ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 256๔) สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

256๔ ๘๗.๔๒ - -  
 
               1.4 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 256๔ จ าแนกตามเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโดย
มีคะแนนท้ัง 3 ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 
                1) คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
ประจ าปี 256๔ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉล่ีย ๒๙.๔9 จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 
                2) ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ประจ าปี 256๔ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉล่ีย 2๙.๘๔ จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 
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                3) คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจ าปี 256๔ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉล่ีย 2๘.๑๐ จากค่าน้ าหนักคะแนน 40 คะแนน 
 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักคะแนนตามแหล่งข้อมูล 

                1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เป็น
รายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุ
กูล ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 9๙.๘๕  AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 98.23 AA ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 98.90 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 97.41 AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.04 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 99.79 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 98.90 AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 99.67 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
9 การเปิดเผยข้อมูล 77.98 B ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 62.50 D ไม่ผ่าน 

 

29.49 
29.84 

28.1 

27

27.5

28

28.5

29

29.5

30

IIT EIT OIT

คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน ปีงบประมาณ 256๔ 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

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 

 

 
 

แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินจ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสูก่ารปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 256๕ 
               จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ประจ าปีงบประมาณ 256๔ เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุด
ท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 
        2.1 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ตัวช้ีวัดท่ี 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ  98.29  อยู่ในระดับ AA (Excellence) บ่งช้ีให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย
บุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ตัวชีวั้ดที ่1 การปฏบิัต ิ
หนา้ที ่

ตัวชีวั้ดที ่2 การใช ้

งบประมาณ 

ตัวชีวั้ดที ่3 การใช ้

อ านาจ 

ตัวชีวั้ดที ่4 การใช ้

ทรัพยส์นิของทาง… 

ตัวชีวั้ดที ่5 การแกไ้ข
ปัญหาการทจุรติ 

ตัวชีวั้ดที ่6 คณุภาพการ
ด าเนนิงาน 

ตัวชีวั้ดที ่7 
ประสทิธภิาพการสือ่สาร 

ตัวชีวั้ดที ่8 การปรับปรงุ
ระบบการท างาน 

ตัวชีวั้ดที ่9 การเปิดเผย
ขอ้มลู 

ตัวชีวั้ดที ่10 การ
ป้องกันการทจุรติ 

คะแนน 

คะแนนรวม ๘๗.๔๒ 
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        จุดแข็ง (ตัวชีว้ัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน ๕ ตัวชี้วัด คือ 
        (1) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.85 เป็นคะแนนจากการประเมินจาก
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มในการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
        (2) ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.23 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสจนถึงลักษณะการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง การ
เบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานตนเองได้ 
        (3) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.90 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาต่อการ
มอบหมายงาน 
        (4) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.41 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องมีการยืมท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า บุคลากรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
        (5) ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.04 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
 
                2.2 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวช้ีวัดท่ี 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ  99.45  อยู่ในระดับ AA (Excellence) บ่ง
ช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์
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ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งเป็นเงินทรัพย์สินและผลประโยชน์
อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
 
        จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ 
        (1) ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.79 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมี่ความเช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าประโยชน์ของพวกพ้อง
อยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ท้ังนี้ ควรมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้
คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนอีกท้ังมีช่องทางท่ี
หลากหลายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดีขึ้น และเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 
        (2) ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.90 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนท่ีควรรับทราบรวมท้ังการจัดให้มีช่องทาง
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ 
นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม และ
การร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
        (3) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 99.67 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวม
ไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการ
ด าเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 
        2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ตัวชี้วัดท่ี 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 70.24 อยู่ในระดับ C (Fair) บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานไม่มี
การวางระบบในการเปิดเผยข้อมูลท่ีดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
เป็นปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าการป้องกันการทุจริตของภายในหน่วยงานยังมีอยู่หรืออาจจะเกิดขึ้นได้ ท าให้โดย
ภาพรวมแล้วได้คะแนนในระดับท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่สามารถเป็นต้นแบบในการด าเนินงานในด้านความ
โปร่งใสแก่ราชการอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
 



11 
 

        จุดที่ควรพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 90) จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
        (1) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.98 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 
ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติ
ราชการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การส่งเสริม
ความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
อย่างไรก็ตามหน่วยงานให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยได้เร่งสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังรณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบท่ี
เอื้อต่อการทุจริตใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ใช้วิธีการบริหารบุคคลระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตามบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีเพื่อให้บรรลุตามนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างหน่วยงานในสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 
        (2) ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.50 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ 1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต 2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   
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ส่วนที่ 3 
มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานภายในโรงเรียน 

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานกุูล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.256๕ 
        โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ และได้ก าหนด มาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ดังนี้ 

1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  
3) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 
1. มาตรการสง่เสริมความโปรง่ใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
                      ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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2. มาตรการในการด าเนนิการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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3. มาตรการในการป้องกนัการรบัสนิบน 
 ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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4. มาตรการในการป้องกนัการขัดกนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ประกาศมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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5. มาตรการใหป้ระชาชน ผู้รบับริการ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนนิงาน 
 ประกาศมาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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20 
 

6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพนิิจ 
 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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7. มาตรการจดัการเรื่องร้องเรยีนการทุจรติ 
 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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ส่วนที่ 4 
 

แนวทางการน าผลจากการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน 
ประจ าปี 256๔ ไปสูก่ารปฏิบตัิงานของหน่วยงานในปงีบประมาณ 256๕ 

 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดท่ีควรพัฒนาแบบตรวจการ 
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 1) โครงสร้างหน่วยงาน 

2) ข้อมูลผู้บริหาร 
3) อ านาจหน้าท่ี 
4) แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน  
5) ข้อมูลการติดต่อ 
6) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
7) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8) Q&A 
9) Social Network 
10) แผนด าเนินงานประจ าปี /แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
11) รายงานการก ากับ ติดตาม  
การด าเนินงาน ประจ าป ี 
รอบ 6 เดือน 
12) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
15) ข้อมลูเชิงสถิติการให้บริการ 
16) รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 
17) E–Service 
18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
19) รายงานการก ากับติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน  
20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี
21) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

1. มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. มีการจัดท าโครงสร้างการ
บริหารของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร  
3. มีการจัดท าอ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ 
4. มีช่องทางการติดต่อ ผ่านทาง 
Social Network และการถาม
ตอบ รวมท้ังการจัดท าข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ความเคล่ือนไหว 
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผ่านทาง
เว็บไซต์ 
5. มีการจัดท าแผนพัฒนาระยะ 4 
ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อ
ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
6. มีการจัดท ารายงานการการ
ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
ประจ าปี และรอบ 6 เดือน 
7. มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี เพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ 
8. มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
9. มีการรายงานข้อมูลเชิงสถิติใน
การให้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องบนเว็บไซต์ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
22) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 
23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุ รายเดือน 
24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 
25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
26) การด าเนินการตามนโยบาย การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
28) รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
29) แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ 
30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติ มิชอบ 
31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติ มิชอบประจ าปี 
32) ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น 
33) การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม 

10. มีผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการตามอ านาจหน้าท่ี
หรือภารกิจของหน่วยงาน 
11. มีช่องทางท่ีบุคคลภายนอก
สามารถขอรับบริการจากหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์  
12. มีการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
ต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผย 
13. มีการจัดท าประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การ
จัดหาพัสดุและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนอย่างเปิดเผย 
14. มีการก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและ
ด าเนินการตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด 
15. มีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
16. มีแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 
17. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ มิชอบและ
ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็นท่ี
ให้บุคคลภายนอกเข้ามาร้องเรียน
ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
18. มีการจัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบประจ าปี 
19. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในและภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของ
หน่วยงานตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  
 

1) เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3) การประเมินความเส่ียง การทุจริต

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ประจ าป ี
4) การด าเนินการเพื่อจัดการ ความเส่ียง
การทุจริต 
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6) แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
ประจ าป ี
7) รายงานการก ากับติดตาม  
การด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
รอบ 6 เดือน 
8) รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 
9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
10) การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต 
3. มีช่องทางให้บุคลากรภายใน
และภายนอกสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ / 
ร้องเรียนได้ 
4. การขับเคล่ือนโครงการ/
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปี
งบประมาณให้บุคลากรทุกคน
ภายในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 
5. พัฒนาองค์ความรู้และแนวทาง
ในการป้องกันความเส่ียงในการ
ทุจริตโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
กับบุคลากร 
6. มีการก าหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสให้
ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด
ความเส่ียงของการทุจริต โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบและมีการ
ก ากับติดตามย่างสม่ าเสมอ 
7. มีการเปิดเผยข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่องและท่ัวถึง  
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แนวทางในการพฒันาสูก่ารปฏบิตัิของโรงเรียนหนองโพธิป์ระชานกุูล 
ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปดิเผยข้อมูล 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
1) โครงสร้างหน่วยงาน 
2) ข้อมูลผู้บริหาร 
3) อ านาจหน้าท่ี 
 

1. จัดท าโครงสร้างการบริหารงานของ
หน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร โดยใช้ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
2. เผยแพร่อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานและ
กฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของโรงเรียนต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์
ของโรงเรียน 

มีนาคม – กันยายน 256๕ 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน
ได้รับรู้และรับทราบข้อมูลของผู้บริหาร
สูงสุด 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน
ได้รับรู้ รับทราบอ านาจหน้าท่ีของ
โรงเรียนและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มอ านวยการ 

5) ข้อมูลการติดต่อ 
6) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
7) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8) Q&A 
9) Social Network 
17) E–Service 
4) แผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 
10) แผนด าเนินงานประจ าปี /
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์  และ Social 
Network  
 
 
2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การรับส่งหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ E–Service 

มิถุนายน – กันยายน  
256๕ 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน
มีความรู้เกี่ยวกับ Social Network  
 มากขึ้นท้ังการจัดท าวารสารข่าว
ประชาสัมพันธ์ การตัดต่อวิดีโอ การใช้
โปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน
สามารถใช้การรับส่งงานผ่านทาง E–
Service เพื่อให้ง่ายต่อการท างาน 
1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

กลุ่มอ านวยการ/ 
ครูผู้ดูแลโครงการ 
 
 
 
กลุ่มอ านวยการ/  
ครูผู้ดูแลโครงการ 
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ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนราย

ไตรมาส) 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

11) รายงานการก ากับ ติดตาม  
การด าเนินงาน ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
12) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

1. กิจกรรมประชุมปรึกษาเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 
2. เผยแพร่แผนปฏิบัติการ รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานประจ าปีต่อสาธารณชน 

ตุลาคม-กันยายน 
256๕ 

ด าเนินงานของหน่วยงานและรับรู้การ
ขับเคล่ือนแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคนได้
รับรู้และรับทราบผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 

กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักในการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และคู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
 
 

มกราคม –เมษายน 
256๕ 

ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ 
สามารถรับรู้ รับทราบคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน /มาตรฐานการให้บริการได้ 

งานบริหารบุคคล 

15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
16) รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 
 

1. กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักในการจัดท าข้อมูลเชิงสถิติ
ในการให้บริการ 
2. จัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง
และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
2. เผยแพร่รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการต่อสาธารณชน 
 

ตุลาคม -กันยายน 
256๕ 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ 
สามารถรับรู้ รับทราบรายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู และ
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 
 

งานบริหารบุคคล 
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ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนราย

ไตรมาส) 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
19) รายงานการก ากับติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน  
20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

1. กิจกรรมประชุมการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
 
 
2. เผยแพร่รายงานการก ากับติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน และประจ าปี
ต่อสาธารณชน 
 

ตุลาคม-กันยายน 
256๕ 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคนได้
รับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของโรงเรียน 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ 
สามารถรับรู้ รับทราบรายงานการก ากับ
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 
เดือน และประจ าปีต่อสาธารณชน 
 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

 

21) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 
22) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 
23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหา
พัสดุ รายเดือน 
24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 
 

1. กิจกรรมประชุมการจัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 
 
2. เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปีต่อสาธารณชน 

ตุลาคม-กันยายน 
256๕ 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน ได้
รับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ
จัดหาพัสดุท่ีถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ 
สามารถรับรู้ รับทราบรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจ าปีต่อ
สาธารณชน 
 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
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ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
25) นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
26) การด าเนินการตามนโยบาย การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
28) รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

1. กิจกรรมประชุมวางแผนการด าเนินงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
 
 
2. เผยแพร่รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี ต่อสาธารณชน 

ตุลาคม-กันยายน 256๕ 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ได้รับรู้ รับทราบหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ 
สามารถรับรู้ รับทราบรายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 

มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
29) แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การ
ทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การ
ทุจริตและประพฤติ มิชอบประจ าปี 
32) ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น 
 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง 
 
2. เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ประจ าป ี 

ตุลาคม-กันยายน 256๕ 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ได้รับรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติเรื่อง
ร้องเรียน 
 
2. 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
คน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ 
สามารถรับรู้ รับทราบและเข้าถึง
ช่องทางร้องเรียน 

กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกนัการทุจริต 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
1) เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
33) การเปิดโอกาสให้เกิดการ มี
ส่วนร่วม 

1. จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต 4 
ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ และแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดย ผู้อ านวยการโรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูลและแสดงส่ือสัญลักษณ์ในการ
ป้องกันการทุจริต 
2. ก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ธรรมาภิบาลทุกเช้าวันจันทร์ โดย
การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  
3. จัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง 
และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

พฤษภาคม – มิถุนายน  
256๕ 

 
 
 
ทุกวันจันทร์ เวลา 08.10 น. 

 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูล รับรู้เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร และแนวทางการป้องกันการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 10 ข้อ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสามารถ
ปฏิบัติตามเจตจ านงสุจริตตามตัวชี้วัด 10 
ข้อ ได้ 
3. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู และ
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

ผู้อ านวยการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3) การประเมินความเส่ียง การ
ทุจริตประจ าปี 
4) การด าเนินการเพื่อจัดการ 
ความเส่ียงการทุจริต 
 

1. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในเรื่อง
เกี่ยวกับการวิเคราะห์การทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 256๕ 
 
 

มิถุนายน 256๕ 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้ประเมิน
ตนเอง กลุ่ม/หน่วย ตามภารกิจงานเพื่อ
ประเมินความเส่ียงการทุจริตและมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแผนการลดความเส่ียงการ
ทุจริตในองค์กร 
 

งานบริหารงานบุคคล 
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ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

6) แผนปฏิบัติการป้องกัน การ
ทุจริตประจ าปี 
7) รายงานการก ากับติดตาม  
การด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 
8) รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 
 

1. การขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ โรงเรียน
หนองโพธิ์ประชานุกูล ประจ าปีงบประมาณ 
256๕ ในวงเงิน ๓,000 บาท 
 
2. เผยแพร่แผนการป้องกันการทุจริต 
รายงานการก ากับติดตามและผลการ
ด าเนินงาน 

มีนาคม –กันยายน 256๕ ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล ผู้รับบริการ ได้รับทราบ
แผนงาน โครงการกิจกรรมการป้องกนัการ
ทุจริตในองค์กรจากช่องทางท่ีทางโรงเรียน
ได้เผยแพร่  

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
10) การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

1. กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจ านงสุจริต
และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส จ านวน 7 มาตรการ ให้บุคลากร
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมมีส่วนร่วมใน
การขับเคล่ือนการป้องกันการทุจริต 
 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับบุคลากรในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุ
กูล 

พฤษภาคม –กันยายน 256๕ 1. ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูลปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจ 
โดยด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร 7 
มาตรการ 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคนได้
เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
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ภาคผนวก 
                       - ค าสั่งโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  

                       - บันทึกข้อความ 

                       - ภาพกิจกรรมการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
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 กิจกรรมการประชมุคณะกรรมการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงเรียน (ITA) 

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
วันที่  ๑  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.256๕  

ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 

 

  


