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คำนำ 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของ
สำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มี
มติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความ
พร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับ
แผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ 
โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มี
ลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตาม
โครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” 

กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือ
ต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure 
anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของ
ประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุล
ในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้ง
สองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)” 

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และพัฒนา
หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ 

หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ  

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) “ปัจจุบัน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ สำคัญ

ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) ซึ่งถือเป็นการยกระดับ

ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นมาตรการป้องกันการ

ทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 

ได้ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และท่ีผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและ ยกระดับในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการ

บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาใน

การให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการ

ป้องกันในประเด็นที่อาจมีความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการรับสินบน หรือก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้เท่าทันสถานการณ์   

ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิ งรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตใน

ภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายใน

หน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้ทุก

หน่วยงานต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องรับการประเมินทุก

เขตพื้นที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85 และเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการ
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เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้

สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษา 

 จำนวน 10 ตัวชี้วัด  

  1. การปฏิบัติหน้าที่  

  2. การใช้งบประมาณ  

  3. การใช้อำนาจ  

  4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  

  5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

  6. คุณภาพการดำเนินงาน  

  7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

  8. การปรับปรุงระบบการทำงาน  

  9. การเปิดเผยข้อมูล  

  10.การป้องกันการทุจริต 
 

 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ   

ความโปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงานป.ป.ช. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดอย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีที่

ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนา กำหนดเป็นมาตรการเพ่ือ

ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้นโรงเรียนชุมชนบ้านฝางจึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น  

 

วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน

ชุมชนบ้านฝาง ปีงบประมาณ 2564 

 2. เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ปีงบประมาณ 

2565 
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ส่วนที่ 2 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ปีงบประมาณ 2564 
 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนชุมชนบ้าน  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้บริหารของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน

อย่างเต็มกำลังความสามารถ การขับเคลื่อนนำโดย นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน

บ้านฝาง และรองผู้อำยนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่าย

ที่เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญของการประเมิน โดยมีความตั้งใจในการจัดระบบเอกสารตามภาระ

งานและจัดส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน ITA Online (IIT, EIT, OIT) ส่งผลให้การประเมิน คุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA Online) ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนชุมชน 

บ้านฝางได้คะแนน 91.57 เป็นลำดับที่ 12 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้ 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  1.1 ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้

คะแนน 91.57 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A โดยตัวชี้วัด 10 ได้คะแนน

สูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนน ต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัด 7 ได้คะแนน 83.81 คะแนน 1.2 ผล

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ที่ผ่านมา (พ.ศ. 

2564) สรุปได้ดังนี้ 

 

1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้าน (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 จำแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโดยมีคะแนนทั้ง 3 

ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 
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1) คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

ประจำปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 28.02 จากค่าน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน  

2) ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) ประจำปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 25.64 จากค่าน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน  

3) คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ประจำปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 37.91 จากค่าน้ำหนักคะแนน 40 คะแนน 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักคะแนนตามแหล่งข้อมูล 
1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง แยกเป็นราย

ตัวชี้วัด เรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 98.15 AA ผ่าน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.09 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 93.71 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.49 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 89.56 A ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 87.88 A ผ่าน 
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คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน ปีงบประมาณ 2564
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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 ไม่ผา่น 

C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผา่น 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผา่น 

E Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผา่น 

F Fail 0 – 49.99 ไม่ผา่น 
 

 

แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินจำแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 
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1.การปฏิบัติหน้าที่ 97.09

2.การใช้งบประมาณ 86.51

3.การใช้อ านาจ 98.15

4.การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
93.71

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.49

6.คุณภาพการด าเนินงาน 87.88

7.ประสิทธิการสื่อสาร 83.81

8.การปรับปรุงระบบการท างาน 
84.73

9.การเปิดเผยข้อมูล 89.56

10.การป้องกันการทุจริต 100

คะแนนรวม  91.57

ชุดข้อมูล 1

ตัวช้ีวัด ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
2 การใช้งบประมาณ 86.51 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงการทำงาน 84.73 B ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.81 B ผ่าน 
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2. จุดอ่อนและจุดที่ควรพัฒนา  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ประจำปี

งบประมาณ 2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่ควร

พัฒนา ดังนี้  

2.1 ผลการประเมินการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 28.02 (คิดเป็นร้อยละ 

93.39) อยู่ในระดับ A (Very Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ

โปร่งใสและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการ

บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดแข็งและจุดที่ควร  

พัฒนา ดังนี้  

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 97) จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ  

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.09 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามคู่มือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้น ในการปฏิบัติที่มุ่งผลสำเร็จของงานตลอดจนให้บริการ

แก่ผู้มาติดต่อราชการอย่างเท่าเทียมกัน  

(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.15 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู ้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้

อำนาจของ ผู้บังคับบัญชาต่อการมอบหมายงาน  

จุดที่ควรพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 97) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ  

(1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.51 เป็นคะแนนจาก   

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสจนถึง 

ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง

และพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน  
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กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย แม้ว่าผลการประเมินจะอยู่ในเกณฑ์ผ่าน (A) ดังนั้นหน่วยงาน 

ควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปีของหน่วยงาน รวมถึงการรับรู้หรือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.71 เป็น 

คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น      

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ

นำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและ

การยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน เห็นได้ว่า บุคลากรได้รับทราบแนวปฏิบัติและขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติ มีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างต่อเนื่อง  

(3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.49 เป็น คะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำ

แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนน 25.64 (คิดเป็นร้อยละ 85.48) อยู่ในระดับ A 

(Very Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่า 

ยึดหลักตามมาตรฐานขั ้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที ่ชัดเจนแก่ผู ้ร ับบริการอย่าง 

ตรงไปตรงมา ไมน่ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้ง 

เป็นเงินทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ โดยมีจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้  

จุดที่ควรพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 97) จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ  

(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.88 เป็นคะแนน   

จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ

ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ

ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงาน

ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 

ไมน่ำประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะและไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุง

พัฒนาในประเด็นการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจนเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนอีกทั้งมีช่องทางที่
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หลากหลายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการปรับปรุงระบบ/วิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.81 เป็นคะแนน 

จากการประเมินการรับรู้ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนรวมทั้งการจัดให้มี

ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกา รดำเนินงาน    

การใช้บริการตลอดจนจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถามและร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

(3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 84.73 เป็นคะแนน   

จากการประเมินการรับรู้ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน   

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ ทำงาน

ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการ 

ดำเนินงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 

2.3 ผลการประเ มินตามแบบตรวจการ เป ิด เผยข ้อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนน 37.91 (คิดเป็นร้อยละ94.78) 

อยู่ในระดับ A (Very Good) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบในการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่ามีการป้องกันการทุจริตของ

ภายในหน่วยงานที่ดีและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทำให้โดยภาพรวมแล้วได้คะแนนในระดับที่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน 8 อยู่ในระดับ Very Good สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ราชการอ่ืนๆ 

ได้ โดยมีจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้  

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 97) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ (1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ

ทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ 1) การ

ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ

ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนป้องกันการทุจริต 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งจากการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ 10   
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แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด     

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมดำเนินงานและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งเสริม 

สนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติภารกิจตามคู่มือการปฏิบัติงานและหลัก

คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสที่ผู้บริหารสูงสุด

ได้ประกาศต่อสาธารณชน  

จุดที่ควรพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 97) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ  

(1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.56 เป็นคะแนนจากการ

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ 

แผนปฏิบัติราชการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 

บุคคล 5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิด  

โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยมีประเด็นที่จะต้องปรับปรุงคือ การพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา การเผยแพร่

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 

รวมทั้งรณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  

3.ประเด็นที่จะต้องพัฒนา จากผลการประเมินและวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนา สามารถกำหนดประเด็นที่

จะต้องพัฒนาในปีงบประมาณ 2565 เรียงตามลำดับจากคะแนนผลการประเมินน้อยไปหามาก ดังนี้ (1) ตัวชี้วัดที่ 

2 การใช้งบประมาณ ประเด็นที่ต้องพัฒนาประกอบด้วย การใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ 

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ รวมถึงการให้

ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีของหน่วยงาน การรับรู้หรือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

   (2) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลประเด็นที่ต้องพัฒนา ประกอบด้วย การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธแ์ละ 

9 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การ
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บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายและ

หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซต์ของ

สถานศึกษา การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา รวมทั้งรณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่อง

ความซื่อสัตย์สุจริต  

  (2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก

การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้ 

สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ 1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต  

2 ) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน

หน่วยงาน 
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ส่วนที ่3  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานภายในหน่วยงาน  

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้ว ิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรม  

และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ดังนี้  

1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  

3) มาตรการป้องกันการรับสินบน  

4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  

6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
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ส่วนที ่4 
แนวทางการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  

ประจำปี2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2565 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 

การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนาแบบตรวจการ เปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผย 
ข้อมูล 

1) โครงสร้างหน่วยงาน  
2) ข้อมูลผู้บริหาร  
3) อำนาจหน้าที่  
4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา 
หน่วยงาน  
5) ข้อมูลการติดต่อ  
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
7) ข่าวประชาสัมพันธ์  
8) Q&A  
9) Social Network  
10) แผนดำเนินงานประจำปี/แผนปฏิบัติ 
ราชการประจำปี  
11) รายงานการกำก ับ ต ิดตาม  การ
ดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน  
12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
16) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 
การให้บริการ  
17) E–Service  

1. มีการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
2. มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารของ 
หน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร  
3. มีการจัดทำอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เผยแพร่
ทางเว็บไซต ์ 
4. มีช่องทางการติดต่อ ผ่านทาง Social 
Network และการถามตอบ รวมทั้งการจัดทำ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว 
กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาผ่านทางเว็บไซต ์
5. มีการจัดทำแผนพัฒนาระยะ 4 ปี และ 
แผนปฏิบัติการประจำปีเพ่ือใช้ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน  
6. มีการจัดทำรายงานการกำกับ ติดตาม  
การดำเนินงาน ประจำปีและรอบ 6 เดือน  
7. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านทาง
เว็บไซต์  
8. มีการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผย 
ข้อมูล 

18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
19) รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่าย 
งบประมาณ รอบ 6 เดือน  
20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี  
21) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ 
จัดหาพัสดุ  
22) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ  
23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน  
24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี  
25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
26) การดำเนินการตามนโยบาย การ
บริหาร ทรัพยากรบุคคล  
27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล  
28) รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลประจำปี  
29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ  
30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  
31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การ
ทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี  
32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

9. มีการรายงานข้อมูลเชิงสถิติในการ 
ให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานอย่าง 
ต่อเนื่องบนเว็บไซต์  
10. มีผลการสำรวจความพึงพอใจการ 
ให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ 
หน่วยงาน  
11. มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ 
ขอรับบริการจากหน่วยงานผ่านช่องทาง 
ออนไลน์  
12. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่าง 
เปิดเผย  
13. มีการจัดทำประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและเผยแพร่
ต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผย  
14. มีการกำหนดนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลและดำเนินการตามนโยบาย 
อย่างเคร่งครัด  
15. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
16. มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน  
การทุจริต และประพฤติมิชอบ  
17. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต 
และประพฤติมิชอบและช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็นที่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา 
ร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
18. มีการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
  



14 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผย 
ข้อมูล 

 19. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและ 
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานตามภารกิจ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 
การป้องกัน 
การทุจริต 

1 ) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
3) การประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตประจำปี  
4) การดำเนินการเพ่ือจัดการ ความเสี่ยง
การ ทุจริต  
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
6) แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
ประจำปี  
7) รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
รอบ 6 เดือน 
8) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 
9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
10) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
อย่างต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและภายนอก 
เข้ามามสี่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3. มีช่องทางให้บุคลากรภายในและภายนอก 
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะ /ร้องเรียนได้ 
4. การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาม 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณให้บุคลากรทุกคนภายใน 
สำนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
5. พัฒนาองค์ความรู้และแนวทางในการ
ป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตโดยเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้กับบุคลากร 
6. มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานและ
ลดความเสี่ยงของการทุจริต โดยกำหนด 
ผู้รับผิดชอบและมีการกำกับติดตามย่าง 
สม่ำเสมอ 
7. มีการเปิดเผยข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผล 
การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตอย่าง 
ต่อเนื่องและทั่วถึง 
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ประเด็น 
การประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐประจำปี 

งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
1) โครงสร้างหน่วยงาน  
2) ข้อมูลผู้บริหาร  
3) อำนาจหน้าที่ 

1. จัดทำโครงสร้างการบริหารงานของ 
หน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร โดยใช้ข้อมูลที่ 
เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
2. เผยแพร่อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ 
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ต่อ 
สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

มีนาคม- กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
คนได้รับรู้และรับทราบข้อมูลของ
ผู้บริหารสูงสุด 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
คนได้รับรู้ รับทราบอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานเขตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่ม
บริหารงาน 
ทั่วไป/ กลุ่ม
ICT 

5) ข้อมูลการติดต่อ 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8) Q&A 
9) Social Network 
17) E–Service 

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ และSocial Network 

มิถุนายน-กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
คนมีความรู้เกี่ยวกับ Social Network 
มากขึ้นทั้งการจัดทำวารสารข่าว
ประชาสัมพันธ์ การตัดต่อวิดีโอ การใช้
โปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ 

กลุ่ม
บริหารงาน 
ทั่วไป/ กลุ่ม
ICT 

4) แผนยุทธศาสตร์ หรือ 
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เกี่ยวกับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
E–Service 

 2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
คนสามารถใช้การรับส่งงานผ่านทางE–
Service เพ่ือให้ง่ายต่อการทำงาน 
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ประเด็น 
การประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐประจำปี 

งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

10) แผนดำเนินงาน
ประจำปี/แผนปฏิบัติ 
ราชการประจำปี 

3. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
คนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การ 

11) รายงานการกำกับ 
ติดตาม การดำเนินงาน 
ประจำปี รอบ 6 เดือน 
12) รายงานผลการ 
ดำเนินงานประจำปี 

1. กิจกรรมประชุมปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน 
2. เผยแพร่แผนปฏิบัติการ รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานประจำปีต่อสาธารณชน 

กันยายน - ตุลาคม 
2565 

1. ดำเนินงานของหน่วยงานและรับรู้
การขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
คนได้รับรู้และรับทราบผลการ 
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

กลุ่ม
บริหารงาน 
งบประมาณ 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุยพินิจ 
13) คู่มือหรือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน 
14) คู่มือหรือมาตรฐานการ 
ให้บริการ 

กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และความตระหนักในการจัดท าคู่มือการ 
ปฏิบัติงาน และคู่มือมาตรฐานการ 
ให้บริการ 

มกราคม - เมษายน 
2565 

ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ 
สามารถรับรู้ รับทราบคู่มือหรือ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน /มาตรฐาน 
การให้บริการได้ 

ทุกกลุ่ม
ภายใน 
โรงเรียน 

 
 

15) ข้อมูลเชิงสถิติการ 
ให้บริการ 
16) รายงานผลการสำรวจ 

1. กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และความตระหนักในการจัดทำข้อมูลเชิง 
สถิติในการให้บริการ 

กันยายน - ตุลาคม 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก 
คน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ รับทราบ 

ทุกกลุม่
ภายใน 
โรงเรียน 
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ประเด็น 
การประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐประจำปี 

งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

ความพึงพอใจการให้บริการ 
 
 
 

2. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มภายใน 
สำนักงานเขตและหน่วยงานนอกสำนักงาน 
เขตเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
3. เผยแพร่รายงานผลการสำรวจความพึง 
พอใจการให้บริการต่อสาธารณชน 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก 
คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และ 
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ 
ดำเนินงานของสำนักงานเขต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
18) แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี 
19) รายงานการกำกับ 
ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน 
20) รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี 

1. กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
2. เผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน และประจำปีต่อ
สาธารณชน 
 
 
 

กันยายน - ตุลาคม 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก 
คนได้รับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีของหน่วยงาน 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก 
คน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ รับทราบ 
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่าย 
งบประมาณ รอบ 6 เดือน และ 
ประจำปีต่อสาธารณชน 

กลุ่ม
บริหารงาน 
งบประมาณ 

25) นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
 

1. กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปี 

กันยายน - ตุลาคม 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก 
คน ได้รับรู้ รับทราบหลักเกณฑ์การ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กลุ่ม
บริหารงาน 

บุคคล 
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ประเด็น 
การประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐประจำปี 

งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

26) การดำเนินการตาม 
นโยบาย การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
27) หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
28) รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจำปี 

2. เผยแพร่รายงานผลการบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีต่อ 
สาธารณชน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก 
คน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ รับทราบ 
รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
29) แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริต และประพฤติมิชอบตามกฎหมาย 
อย่างถูกต้อง 

กันยายน - ตุลาคม 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก 
คน ได้รับรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติ 
เรื่องร้องเรียน 

กลุ่ม
บริหารงาน 
ทั่วไป/ กลุ่ม

ICT 

30) ช่องทางแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียน การทุจริตและ 
ประพฤติ มิชอบ 
 
 

2. เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเชิงสถิติเรื่อง 
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ประจำปี 

 2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก 
คน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ รับทราบและ 
เข้าถึงช่องทางร้องเรียน 
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ประเด็น 
การประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐประจำปี 

งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง 
ร้องเรียน การทุจริตและ 
ประพฤติ มิชอบประจำปี 
32) ช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
ประเด็น 

การประเมิน 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐประจำปี 

งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
1) เจตจำนงสุจริตของ 
ผู้บริหาร  
2) การมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร  
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กร  
3) การเปิดโอกาสให้เกิด การ
มีส่วนร่วม 

1. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต 2 ภาษา 
ได้แก่ ไทย อังกฤษ และแนวทางใน การ
ดำเนินงาน โดย ผอ.โรงเรียน และ แสดงสื่อ
สัญลักษณ์ในการป้องกันการทุจริต  
2. กำหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ 
จริยธรรม ธรรมาภิบาลทุกเช้าวันจันทร์ โดยการ
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าว
ปฏิญญาเขตสุจริต  
3. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มภายใน 
สำนักงานเขตและหน่วยงานนอกสำนักงาน  
เขตเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565 

ทุกวันจันทร์ เวลา 
08.10 น. 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน 
รับรู้เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ 
แนวทางการป้องกันการดำเนินงาน 
ตามตัวชี้วัด 10 ข้อ  
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด 
สามารถปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริต 
ตามตัวชี้วัด 10 ข้อ ได้  
3. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก 
คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และ 
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ 
ดำเนินงานของโรงเรียน 

กลุ่ม ICT 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3) การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตประจำปี 

1. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในเรื่อง เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์การทุจริต ประจำปี งบประมาณ 
2564 

มิถุนายน 2565 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้ 
ประเมินตนเอง กลุ่ม/หน่วย ตาม 
ภารกิจงานเพ่ือประเมินความเสี่ยงการ 

กลุ่ม
บริหารงาน 
งบประมาณ 
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ประเด็น 
การประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐประจำปี 

งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

4) การดำเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความ เสี่ยง
ของสพป.ขอนแก่น เขต 1 โดยเชิญ วิทยากรจาก
สำนักงาน ปปช. ร่วมบรรยาย ให้ความรู้และ
กระบวนการจัดการความ เสี่ยงในองค์กร 

 ทุจริตและมีส่วนร่วมในการก าหนด 
แผนการลดความเสี่ยงการทุจริตใน 
องค์กร  
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด 
ได้รับองค์ความรู้และแนวทางในการ 
จัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งร่วมกัน 
ขับเคลื่อนองค์กรในการป้องกันการ 
ทุจริต 

 

6) แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตประจำปี  
7) รายงานการกำกับติดตาม 
การดำเนินการป้องกันการ 
ทุจริต ประจำปีรอบ ๖ เดือน 
8) รายงานผลการดำเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจำปี 

1. การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
2. เผยแพร่แผนการป้องกันการทุจริต รายงาน
การกำกับติดตามและผลการดำเนินงาน 

มีนาคม –กันยายน  
2565 

ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการ ครู
ผู้รับบริการ ได้รับทราบแผนงาน 
โครงการกจิกรรมการป้องกันการ 
ทุจริตในองค์กรจากช่องทางท่ีทาง 
สำนักงานเขตได้เผยแพร 

กลุ่ม
บริหารงาน 
วิชาการ 

9) มาตรการส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใส
ภายใน หน่วยงาน 

1. กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจ านง สุจริต
และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความ
โปร่งใส จำนวน 7 มาตรการ ให้ 

พฤษภาคม –
กันยายน 2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก 
คนปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ โดย 
ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม 

กลุ่ม
บริหารงาน 
วิชาการ 
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ประเด็น 
การประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐประจำปี 

งบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

10) การดำเนินการตาม 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 

บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติพร้อมมี ส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการ ทุจริตของ
องค์กร 
 2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับบุคลากรในองค์กร 

 คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
องค์กร 7 มาตรการ  
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก 
คนได้เข้ารับการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 
ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากวัด  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  - คำสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ที่ 30 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูล 
   Web Site โรงเรียนเพื่อรับรองการประเมิน ITA onIine 
              - ภาพกิจกรรม  
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การประชุมเพื่อวางแผน และมอบหมายงานในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA 

Online) ของปีงบประมาณ 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 

 ของปีงบประมาณ 2564 และร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาสุจริต 
ปีงบประมาณ 2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  



 


