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ค าน า 

 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีต้องด าเนินการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ท่ีส านักงานป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีท่ีผ่านมา 
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา เพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนา ก าหนดเป็นมาตรการเพื่อด าเนินการ
ขับเคล่ือนการด าเนินการดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จึงได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 256๔ พร้อมท้ังมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ประจ าปีงบประมาณ 256๕ ขึ้น 

          โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
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ส่วนที่ 1  

บทน า 

หลักการและเหตุผล 
               คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance 
and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 
ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการ
ทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ 
ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและ
ต่างประเทศ และนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนากรด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และในการนี้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2558 และประเมินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้ทุก
หน่วยงานต้องด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดให้โรงเรียนต้องรับการประเมิน มีค่าเฉล่ียผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้มีการเปล่ียนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีแสดงถึง
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียน จ านวน 
10 ตัวชี้วัด 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 
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               โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีต้องด าเนินการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ท่ีส านักงานป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด
อย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
โรงเรียน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีท่ีผ่านมา 
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา เพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนา ก าหนดเป็นมาตรการเพื่อด าเนินการ
ขับเคล่ือนการด าเนินการดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จึงได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 256๔ พร้อมท้ังมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ประจ าปีงบประมาณ 256๕ ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล ปีงบประมาณ 256๔ 
          2. เพื่อจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ปีงบประมาณ 
256๕ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนก ออกเปน็ 3 เคร่ืองมือ ดังนี้ 
 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) หมายถึง บุคลากรของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการครู 
พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงาน ท่ีท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับโรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูล นับต้ังแต่ปี 256๔ เป็นต้นมา 
 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
) เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลท่ีเข้ารับการประเมินท้ังหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลมีหน้าท่ีในการตอบแบบส ารวจหน่วยงานละ 1 ชุด โดยเข้า
ระบบ ITAS เพื่อตอบแบบส ารวจ 1 ชุด การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม ให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูลระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์หลักของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่
แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยโรงเรียนสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อ 
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การรายงานผลการประเมิน 
          การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating 
Score ) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

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 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะหผ์ลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
ของโรงเรยีนหนองโพธิป์ระชานกุูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

 
               การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุ
กูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ซึ่งโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการประเมินจ านวน 10 ตัวช้ีวัด โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉล่ีย ๘7.๔๒ ถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A (Very Good)  
               โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในโรงเรียน
หนองโพธิ์ประชานุกูล ตามค าส่ังท่ี 1๒/256๕  ลงวันท่ี  1 พฤษภาคม  256๕ ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว 
เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการน าผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติและก าหนดมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มี
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
               1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 256๔  
จ าแนกตามเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโดยมีคะแนนท้ัง 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 
                3) คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจ าปี 256๔ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉล่ีย 2๘.๑๐ จากค่าน้ าหนักคะแนน 40 คะแนน 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักคะแนนตามแหล่งข้อมูล 

29.49 
29.84 

28.1 

27

28

29

30

IIT EIT OIT

คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน ปีงบประมาณ 256๔ 
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               จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 256๔ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้คะแนนโดยรวม
เท่ากับร้อยละเฉล่ีย ๘7.๔๒ ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A (Very Good) นั้นคือ 
หน่วยงานต้องเรง่พัฒนาปรับปรุงและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักต่อบุคลากรภายในหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม 

               2. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 256๔  
จ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด เรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ าสุด 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 

 

 
แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินจ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 

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 ๘7.๔๒ 
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               หลังจากการร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คณะกรรมการฯ ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นท่ีการศึกษา มีตัวช้ีวัด จ านวน ๒ ตัวช้ีวัด ท่ีมีค่าคะแนนไม่ถึง
ร้อยละ 95 คะแนน ตามกระบวนงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม มาเป็นจุดท่ีควรพัฒนาให้ถึงระดับ AA (Excellence) ดังนี้ 
                    2.1 การเปิดเผยข้อมูล ค่าคะแนน 77.98 กระบวนงาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การ
บริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส 
                    2.2 การป้องกันการทุจริต ค่าคะแนน 62.50 กระบวนงาน ได้แก่ การด าเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
 
               โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
256๔ อยู่ในระดับ A (Very Good) ซึ่งมีผลการประเมินระดับต่างๆ ดังนี้ 
               - ผลการประเมินท่ีอยู่ในระดับ AA (Excellence) จ านวน ๘ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๘0 ของตัวช้ีวัด
ท้ังหมด นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องมีการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการ
ด าเนินงาน การใช้งบประมาณ ประสิทธิภาพการส่ือสารและการปรับปรุงระบบการท างาน 
               - ผลการประเมินท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ี ไม่ผ่าน อยู่ในระดับ B และ D จ านวน ๒ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๒0 ของ
ตัวชี้วัดท้ังหมด นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมาก
ขึ้น รวมท้ังก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างความตระหนักและการรับรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่บุคลากรในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล อย่างเร่งด่วนและเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต เพื่อน าไปสู่การเป็นหน่วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ต่อต้านการทุจริต และปราศจากการคอรัปช่ัน เป็นเขตสุจริตท่ีมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

                3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ท่ี
ผ่านมา ๑ ปีย้อนหลัง (256๔) 
 สรุปได้ ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

25๖๔ ๙๘.๔๒ - - 
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                4. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน
หนองโพธิ์ประชานุกูล ประจ าปีงบประมาณ 256๔ จ าแนกตามตัวชี้วัด และจ าแนกตามเคร่ืองมือประเมิน ที่มี
คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรก และคะแนนต่ าสุด 3 ล าดับสุดท้าย มีผล ดังนี้ 
                    4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
จ าแนกตามตัวชี้วัด และเครื่องมือประเมิน ท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ 
                        4.1.1 มีผลการประเมนิคะแนนสูงสุดล าดับท่ี 1 คือ การปฏิบัติหน้าที่ (9๙.๘๕) 
                        4.1.2 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดล าดับท่ี 2 คือ คุณภาพการด าเนินงาน (99.79)  
                        4.1.3 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดล าดับท่ี 3 คือ การปรับปรุงระบบการท างาน (99.67) 
                    4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
จ าแนกตามตัวชี้วัดและเครื่องมือประเมินท่ีมีคะแนนต่ าสุด 3 ล าดับสุดท้าย คือ 
                        4.2.1 มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุดล าดับท่ี 1 คือ การป้องกันการทุจริต (62.50) 
                        4.2.2 มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุดล าดับท่ี 2 คือ การเปิดเผยข้อมูล (77.98) 
                        4.2.3 มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุดล าดับท่ี 3 คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริต (97.04) 
 
                5. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ จ าแนกตามรายตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด มีผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
คะแนน 9๙.๘๕ ระดับ AA 

ผ่านการประเมิน 

บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสเป็นไป
ตามขั้นตอน ระยะเวลา และเท่าเทียมกันและ
ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท ต้ังใจ มีความ
เสียสละ รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี ไม่มีการ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ท้ัง
ในหน่วยงานหรือต่อบุคคลภายนอก ท้ังในช่วง
เ ท ศ ก า ล ห รื อ ว า ร ะ ส า คั ญ ต่ า ง ๆ  ต า ม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
**ไม่ต้องจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้
งบประมาณ 

คะแนน 98.23 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

มีการ จัดท าแผนการใ ช้ จ่ ายงบประมาณ
ประจ าปี และ เผยแพร่ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ขอ ง
หน่วยงาน และมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรเป็นไปตามข้อเท็จจริง ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมาย เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ด้วย 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
** ไม่ต้องจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ 
คะแนน 98.90 ระดับ AA 

ผ่านการประเมิน 

มีการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อเล่ือนต าแหน่ง เข้าอบรม การมอบ
รางวัลต่างๆเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ป ฏิ บั ติ  ผู้ บ ริ ห า ร ไ ม่ มี ก า ร ส่ั ง ก า ร ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าธุระส่วนตัว หรือท าในส่ิงท่ี
ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง  และ ไ ม่ มี ก า รแทรกแซ งการ
บริหารงานบุคคล รวมท้ังการซื้อขายต าแหน่ง 
และไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
**ไม่ต้องจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

คะแนน 97.41 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

ไม่มีการน าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็น
ของตนเองหรือไปให้ผู้อื่น และมีกระบวนการ
ในการให้บุคลากรท้ังภายในและภายนอกยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติ เช่น การขอใช้ห้องประชุม การขอใช้
รถยนต์ เป็นต้น 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
**ไม่ต้องจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

คะแนน 97.04 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

นายวิรัช จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูล ให้ความส าคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง โดยมีการก าชับและ
ทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังมีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และมีการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ภายในหน่วยงานเพื่อให้การทุจริตภายใน
หน่วยงานลดน้อยลงหรือไม่มีการทุจริตเกิดข้ึน 
มีช่องทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มี
การเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
ซึ่งสร้างความเช่ือมั่นให้กับบุคลากรภายใน ใน
การร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบ
ภายในและสนง.ปปช.มาใช้ปรับปรุงการท างาน
เพื่อป้องกันการทุจริต 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
**ไม่ต้องจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 99.79 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดตาม
ขั้นตอน ระยะเวลาและเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาและไม่เรียกรับ
หรือไม่ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
**ไม่ต้องจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพ 

การส่ือสาร 
คะแนน 98.90 ระดับ AA 

ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล
ท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ติชมและช่องทาง
ถามตอบ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน และกล่องรับฟังความ
คิดเห็น แสดงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร e-
mail ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามาแสดงความคิดเห็น  และถามตอบ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
**ไม่ต้องจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

คะแนน 99.67 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรมากรปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ให้ มี ป ร ะ สิทธิ ภ าพ  มากรน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน โดย
ส า รวจคว าม คิด เห็น ท่ี มี ต่ อ คุณภาพการ
ให้บริการของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
**ไม่ต้องจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
คะแนน 77.98 ระดับ B 

ไม่ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลในการด าเนินงานท่ีแสดง
ถึงการด าเนินงานท่ีเป็นธรรม โปร่งใสในการ
ด าเนินงานท่ีมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล จ านวน 5 ประเด็น 1.ข้อมูล
พื้นฐาน 2. การบริหารงาน 3.การบริหารเงิน
งบประมาณ     4.การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล     5.การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 

การเปิดเผยข้อมูลในบางประเด็นการ
บริหารเงินงบประมาณ และการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานยังไม่
มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ภารกิจการให้บริการ 
 
**ต้องจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกัน  
การทุจริต 

คะแนน 62.50 ระดับ D 
ไม่ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลการทุจริตท่ีเป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
แต่ยังขาดการขับเคล่ือนการด าเนินงานท่ี
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สาธารณชน
ได้รับรู้รับทราบข้อมูลท่ีชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
ใน 2 ประเด็น คือ 1.การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต และ 2.การจัดท ามาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
**ควรจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
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            7. ผลการวิเคราะห์เป็นประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน ของโรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล 
                จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ซึ่งคณะกรรมการจัดท ามาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์จุดอ่อน 10 ตัวชี้วัด และได้ร่วมกันก าหนดประเด็นท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่มีคะแนนต่ าสุด 3 ล าดับสุดท้าย และคะแนนต่ าสุดของแต่ละเคร่ืองมือ ดังนี้ 

1) เครื่องมือประเมิน IIT ตัวชี้วัดท่ีคะแนนต่ าสุด คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน 96.39 
2) เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดท่ีคะแนนต่ าสุด คือ ประสิทธิภาพการส่ือสาร คะแนน 98.90 
3) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดท่ีคะแนนต่ าสุด คือ การป้องกันการทุจริต คะแนน 62.50                  

          *** ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล มี ๔ 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

               1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 77.98) มี 2 ประเด็น ดังนี้  
                    1.1) การรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ยังไม่
สอดคล้องกับกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน เนื่องจากโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รายงาน
ผลการส ารวจความพึงพอใจโดยใช้ข้อมูล และแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานของโรงเรียน ซึ่งประเมินความพึงพอใจใน
ภารกิจท้ัง 4 ด้านของโรงเรียน ซึ่งข้อค าถามอาจจะไม่สัมพันธ์และสอดคล้องกับกระบวนการท างาน รวมท้ังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการให้บริการและการเปิดเผยข้อมูลของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
                    1.2) การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ยังขาดความชัดเจนและหาข้อมูล
ค่อนข้างยาก เนื่องจากยังขาดกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ท่ีดี ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้ผลส ารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ผลความพึงพอใจในระดับท่ีไม่เป็นท่ีน่า
พอใจและต้องพัฒนาปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
               2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (คะแนน 62.50) เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 
2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานในการท่ีจะป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
                3.) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (คะแนน 97.04) เป็นคะแนนการประเมินการด าเนินการ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารสูงสุด และนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล คือ ช่องทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบุคลากรภายนอก ซึ่งปัญหาท่ีพบคือบุคลากรภายในหน่วยงาน หรือบุคลากรภายนอก
หน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนได้หรือเข้าถึงได้แต่มีข้ันตอนการด าเนินการท่ียุ่งยาก รวมท้ังยังขาดการ
เผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมีความเช่ือมั่นในหน่วยงาน  
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               4) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (คะแนน 98.90) ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข
โดยด่วน คือ การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ บุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขาดการรับรู้ถึงข้อมูล ผลงานท่ีเผยแพร่ เนื่องจาก บุคลากรภายในหน่วยงานอาจจะมีการเผยแพร่ข้อมูลผิดช่องทาง หรือ
มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีมีขั้นตอนการเข้าถึงยากบนเว็บไซต์ของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ซึ่งท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือบุคลากรภายนอกหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีและเข้าถึงข้อมูลได้ยาก  
               โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๔  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน      บูรณาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในงบด าเนินงาน 
เพื่อน ามาด าเนินงานในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแต่ละตัวชี้วัด  
 
            8. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
มีดังนี ้
                จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
คณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้ร่วมกันวิเคราะห์
จุดแข็ง และร่วมกันก าหนดประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ซ่ึงพิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใส ซ่ึงมีคะแนนสูงสุดในแต่ละเคร่ืองมือ ดังนี้ 

1) เครื่องมือประเมิน IIT ตัวชี้วัดท่ีคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี คะแนน 9๙.๘๕   
                  2)  เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดท่ีคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน           
คะแนน 99.79 
                  3)  เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดท่ีคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนน 77.98 

           **** ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
                  จากการวิเคราะห์ได้ก าหนดประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล มี 3 ตัวช้ีวัด 
คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ คะแนน 9๙.๘๕   ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานของท่าน แสดงถึงความโปร่งใสใน
การบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ท่ีต้องเน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการน าของ นาย
วิรัช จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้บริหารจัดการโรงเรียน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และบุคลากรในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (คะแนน 99.79) ประเด็น เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านมา
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
(คะแนน 77.98) ประเด็น  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจ าปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
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ส่วนที่ 3 

การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 
               โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้ก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เพื่อน าสู่การแก้ไขประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีต้องเร่งแก้ไข
โดยเร่งด่วน และประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ประจ าปีงบประมาณ 256๔ ในประเด็นท่ี
เป็นจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกัน
การทุจริต ตัวชี้วัดท่ี ประเด็นท่ีต้องเร่งพัฒนาให้ดีขึ้นมีอยู่ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี ตัวช้ีวัดท่ี  
6 คุณภาพการด าเนินงาน  
 
               1. จัดท าและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชา
นุกูล ซ่ึงมีทั้งหมด 7 มาตรการ ดังนี้ 
          1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
          2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
         3) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
          4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
          5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
  7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
               2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ก ากับ ติดตามการด าเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
               3. จัดท าปฏิทินขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
               4. การติดตาม และรายงานผลการด าเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล 
  
              ดังรายละเอียด ด าเนินการแต่ละมาตรการ ดังนี้ 
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1. จัดท าและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนหนองโพธิป์ระชา
นกุูล ซึ่งมีทัง้หมด 7 มาตรการ ดังนี ้

                1.1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
                      ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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 1.2 มาตรการในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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 1.3 มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 
 ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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 1.4 มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ประกาศมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและ
แจ้งใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รับทราบและถอืปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้ 
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 1.5 มาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 ประกาศมาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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 1.6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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 1.7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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 2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ก ากับ ติดตามการด าเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
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3. จัดท าปฏิทินขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

วันที ่ กิจกรรม หมายเหตุ 
9 เมษายน 256๕ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

ภายในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
 

21 เมษายน 256๕ ประชุมคณะกรรมการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 256๔ เพื่อวิเคราะห์
หาจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา/ท่ีต้องแก้ไขเร่งด่วน รวมถึงก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ 256๕ และ
ก าหนดผู้ควบคุม ก ากับติดตามมาตรการ 

 

1 พฤษภาคม 256๕ ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรภายใน
และข้าราชการในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติ 

 

10 มิถุนายน 256๕ แต่งต้ังผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ 

 

7 กรกฎาคม 256๕ จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และ ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทุกวันพุธ เพื่อร่วมกันสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน 

 

30 กันยายน 256๕ กลุ่มนิเทศฯ จัดท าการสรุป วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

10 พฤศจิกายน 256๕ จัดท ารายงานผลการสะท้อนผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ 256๕ ให้ผู้อ านวยการ
และท่ีประชุมรับทราบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูล ใหส้าธารณชนรับทราบต่อไป 
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4. การติดตาม และรายงานผลการด าเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล 
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ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 

ภายในโรงเรยีนหนองโพธิป์ระชานกุูล 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

               โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อนท่ีต้อง
เร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และพัฒนาในประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ท้ัง
การก ากับ ติดตาม และการสรุปรายงานผล ได้ก าหนดให้กลุ่มงานได้รายงานผลการด า เนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ทุกเช้าวันพุธหลังพุธเช้าข่าวสพฐ. ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสได้มีการบันทึกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการ
ด าเนินงาน และน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามแต่ละมาตรการ ดังนี้ 
 
4.1 ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
       1. ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
           บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ได้มีการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามท่ีได้ก าหนด อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 
          1.1 มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://bnp.kkzone1.go.th/ 
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           1.2 มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามรายละเอียด วิธีการ ข้ันตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามระบบ e-GP 

 

           1.3 มีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

          1.4 มีคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ัง เป็นผู้คอยก ากับ ติดตาม และควบคุมให้ด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด ท้ังนี้เพื่อการด าเนินงานเป็นด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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       2. ผลการด าเนินงานตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
           บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้มีการด าเนินการตามมาตรการมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ตามท่ีได้
ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
           2.1 มีการจัดท าบันทึกข้อความเพื่อขออนุญาตน าข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
            2.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกลู 
http://bnp.kkzone1.go.th/ ดังนี้ 
 ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7  
             - โครงสร้างหน่วยงาน 

 

           - อ านาจหน้าท่ี 
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 - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 

 
           ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 9 
             - แผนงาน/โครงการ  
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            - งบประมาณรายจ่าย 

 

 

            - คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
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        3. ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 
           บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการป้องกันการรับสินบนของโรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล ได้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ตามท่ีได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
           3.1 เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องและป้องกันการทุจริตในหน้าท่ี เช่น การรับสินบน การรับของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จากผู้มา
ติดต่องาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
           3.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เช่น กิจกรรมไหว้ขอพรจาก
ผู้อาวุโสโดยไม่มีของขวัญ ของก านัล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลส าคัญๆ ต่างๆ โดยไม่มีการรับสินบน 
 
        4. ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
           บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามท่ีได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
        - เข้าร่วมประชุมเพื่อแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
ใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ี สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

       5. ผลการด าเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
           บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้มีการด าเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน ตามท่ีได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
          5.1 มคี าส่ังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการด าเนินงาน เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
มาร่วมประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
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 6. ผลการด าเนินงานตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
           บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของโรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูล ได้มีการด าเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจตามท่ีได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
           6.1 มีการจัดท าช่องทางในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแสดง
ความคิดเห็นในการด าเนินงานของผู้บริหารการศึกษาของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักของ
โรงเรียน  

 
 

            6.2 มีการจัดประชุมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร  
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        7. ผลการด าเนินงานตามมาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
           บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียน
หนองโพธิ์ประชานุกูล ได้มีการด าเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามท่ีได้ก าหนด อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 
          7.1 มีการจัดท าแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานและจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 

            7.2 มีการจัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  
เพื่อบุคลากร บุคคลภายนอก ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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      7.3 มีการจัดท ารายงานสรุปผลการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สาธารณชน
ได้รับรู้และรับทราบข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปีของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 

4.2 ผลการประเมินความสามารถของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ในการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
           โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้มีการประกาศใช้มาตรการ และก ากับ ติดตามการใช้มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน และมี
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานจากการประชุมทุกวันพุธหลังพุธเช้าข่าว  สพฐ. และ
การด าเนินงานท่ีแสดงถึงการด าเนินการตามาตรการที่ได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
           1. บุคลากรทุกคนรับรู้ รับทราบ ถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใน
หน่วยงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
 
 ๒. หลังจากที่ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและก าหนดปฏิทิน 
ก าหนดผู้รับผิดชอบแล้ว แต่ละกลุ่มงานได้น ามาตรการสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผลการด าเนินงานต่าง ๆได้รับการแก้ไข 
ดังรายละเอียด ต้ังแต่ 02, 07, 08, 09 และ 010 
 
           จากการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ มีผลการด าเนินงานท่ีน าสู่การแก้ไขประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
และประเด็นท่ีควรพัฒนาของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ให้ดีขึ้น ซึ่งมีการด าเนินงานตามกรอบและภารกิจของงาน
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีความโปร่งใสตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ทั้ง 7 มาตรการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้รับบริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและร่วมในการด าเนินงานเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นระบบและมีความโปร่งใสของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
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           2. ทุกกลุ่มงานมีการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

กลุ่ม / หน่วย 

ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อ
สาธารณะ 

ป้องกันการรับ
สินบน 

ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวม 

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมใน

การด าเนินงาน 

ตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 

จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ

ทุจริต 

มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการปฏิบัติ ไม่มี มีการปฏิบัติ ไม่มี มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี 

อ านวยการ √  √  √  √  √  √  √  

บริหารงานบุคคล √  √  √  √  √  √  √  

บริหารงบประมาณ √  √  √  √  √  √  √  

บริหารวิชาการ √  √  √  √  √  √  √  

บริหารทั่วไป √  √  √  √  √  √  √  
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 ปัญหา อุปสรรค 
 1. ปัญหาในการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล มีการ
ปรับเปล่ียนผู้รับผิดชอบงานคนใหม่ ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
 2. ปัญหาการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เป็น
ภารกิจส่วนรวมขององค์กรท่ีผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายท าให้การประสานงานในด้านข้อมูลต่างๆ อาจจะเกิดความ
ล่าช้า ไม่สมบรูณ์ของข้อมูลในบางภารกิจ เพราะบุคลากรทุกลุ่มงานอาจมีภารกิจอื่น ๆ ท าให้งานในส่วนของข้อมูลตาม
ตัวชี้วัด OIT อาจจะมีการด าเนินงานไม่รวดรวด และต่อเนื่องเท่าท่ีควร 
 3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ท าให้การด าเนินงาน
เพื่อท าการขับเคล่ือนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานอาจจะมีความคลาดเคล่ือน ล่าช้า และปฏิบัติงานได้ไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร 
 4. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ท าให้การด าเนินงานบางกิจกรรมต้องเร่งรีบและเกินก าหนด
ระยะเวลา 
 5. รายละเอียดประเด็นการประเมินตามตัวช้ีวัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีความล่าช้าใน
การช้ีแจงรายละเอียดของข้อมูลในประเด็นการประเมินใหม่ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ควรเป็นภารกิจประจ าของกลุ่ม
งานใดกลุ่มงานหนึ่งภายในโรงเรียน เพื่อให้มีการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 2. ควรมีแผนการด าเนินงานโดยจัดท าปฏิทินผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนให้เป็นระบบอย่างเป็นชัดเจนและ
ด าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 
 3. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การด าเนินการในระบบ
ต่างๆ ท้ังการจัดประชุม สัมมนา อบรม อาจจะมีข้อจ ากัด ดังนั้นอาจจะใช้การบูรณาการในการด าเนินกิจกรรมหรือ
อาจจะมีการประชุมช้ีแจงผ่านระบบออนไลน์ 
 4. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณให้ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ ตลอดจนควรช้ีแจงรายละเอียดของ
ข้อมูลตามประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้โรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูลมีเวลาในการด าเนินการ 
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