
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 

 

ภายในหน่วยงาน 

 

สำนักงานเขตพ้ืนฐานการศึกษาปรัถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 



 
 

คำนำ 

 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565  
มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของ 
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิง 
บวก ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับ 
มาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governmance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังใน 
ระดับชาติและระดับสากล โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 1.การปฏิบัติหน้าท่ี 2.การใช้งบประมาณ 3.การใช้อำนาจ 4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5.การแก้ไข ปัญหา
การทุจริต 6.คุณภาพการดำเนินงาน 7.ประสิทธิภาพการส่ือสาร 8.การปรับปรุงระบบการทำงาน 9.การเปิดเผย
ข้อมูล 10.การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency) และแบบ 
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency) ซึ่งผลคะแนนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง 
การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิเคราะห์ผลการประเมินในครั้งนี้จะช่วย
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเกิดธรรมาภิบาลในโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มี
การดำเนินงานท่ี มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และพฒันาหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปรง่ใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  “ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2565) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ี
หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้
อย่างเหมาะสม และท่ีผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิด
การปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วย
ความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า หน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นท่ี
อาจมีความเส่ียง หรือเป็นช่องทางท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ
สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐท่ัว
ประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในท่ีสุด 
ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 
        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้ทุก
หน่วยงานต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องรับการประเมินทุกเขต
พื้นท่ีการศึกษา มีค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปล่ียนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานท่ีแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชน
รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานเขต จำนวน 10 ตัวชี้วัด 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อำนาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

 



 
 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย เป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีต้องดำเนินการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดอย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจรติ จะต้องมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีท่ี
ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนา กำหนดเป็นมาตรการเพื่อ
ดำเนินการขับเคล่ือนการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จึงได้จัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมท้ังมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้าน
หนองแสงโคกน้อย ปีงบประมาณ 2564 
        2. เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2 

การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 

         การขับเคล่ือนการดำเนินงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือใน
การขับเคล่ือนอย่างเต็มกำลังความสามารถ การขับเคล่ือนนำโดย นายทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย และบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีทุกคน ทุกฝ่ายท่ีเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญ
ของการประเมิน โดยมีความต้ังใจในการจัดทำเอกสารตามภาระงานและจัดส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน 
ITA Online (IIT, EIT, OIT) และส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนากรดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA Online) ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้คะแนน 87.71 เป็นลำดับท่ี 14
จาก 50 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในปีงบประมาณ 2564 จึง
กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรยีนบ้านหนองแสง
โคกน้อย ดังต่อไปนี้  
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
               1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการประเมิน 50 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.54 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
อยู่ใน ระดับ B (Good)  
               1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 87.71 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน 
ระดับ A โดย ตัวชี้วัด 6,7 และ 8 ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ 
ตัวชี้วัด 10  ได้คะแนน 62.50 คะแนน 
               1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคก
น้อย ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2564 87.71 - - 

 
               1.4 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 
จำแนกตามเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโดยมีคะแนนท้ัง 3 ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 
                1) คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
ประจำปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉล่ีย 29.15 จากค่าน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน 
                2) ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ประจำปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉล่ีย 30  จากค่าน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน 



 
 

                3) คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจำปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉล่ีย 28.56 จากค่าน้ำหนักคะแนน 40 คะแนน 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักคะแนนตามแหล่งข้อมูล 

 
 1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย เป็นราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี ้
ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 100 AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 100 AA ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 100 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 99.02 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 99.02 AA ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 97.06 AA ผ่าน 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 96.47 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.32 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 80.29 B ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 62.50 D ไม่ผ่าน 
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คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน 
ปีงบประมาณ 2563 



 
 

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 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุด
ท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี ้
        2.1 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ตัวชี้วัดท่ี 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ  97.18  อยู่ในระดับ AA (Excellence) บ่งช้ีให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย
บุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
        จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
        (1) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.47 เป็นคะแนนจากการประเมินจาก
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี
กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มในการดำเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
        (2) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.02 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสจนถึงลักษณะการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง การ
เบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานตนเองได้ 
        (3) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.06 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาต่อการ
มอบหมายงาน 



 
 

        (4) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.02 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยมืโดยบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน ซึง่หน่วยงานจะต้องมีการยืมท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า บุคลากรได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ 
และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
        (5) ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.32 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
                2.2 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดท่ี 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ  100  อยู่ในระดับ AA (Excellence) บ่ง
ช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไมน่ำผลประโยชน์
ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งเป็นเงินทรัพย์สินและผลประโยชน์
อื่นๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
        จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ 
        (1) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมี่ความเช่ือมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำประโยชน์ของพวกพ้องอยู่
เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่มีการเรียกรับสินบน  
        (2) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนท่ีควรรับทราบรวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ 
นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม และ
การร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
        (3) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 100 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการทำงานของหนว่ยงานใหดี้ยิ่งขึ้น รวมไปถึง
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากผลการประเมินมีการ
ดำเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 
        2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ตัวชี้วัดท่ี 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 87.71 อยู่ในระดับ A (Good) บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานมี



 
 

การวางระบบในการเปิดเผยข้อมูลท่ีดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
เป็นปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าการป้องกันการทุจริตของภายในหน่วยงานยงัมีอยู่หรืออาจจะเกิดขึ้นได้ ทำให้โดย
ภาพรวมแล้วได้คะแนนในระดับท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใส
แก่ราชการอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาไว้ดงัต่อไปนี ้
        จุดท่ีควรพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 90) จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
        (1) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.29 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 
ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติ
ราชการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การส่งเสริม
ความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
อย่างไรก็ตามหน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยได้เร่งสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี รวมทั้งรณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบท่ี
เอื้อต่อการทุจริตใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ใช้วิธีการบริหารบุคคลระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตามบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีเพื่อให้บรรลุตามนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างหน่วยงานในสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 
        (2) ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.50 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ 1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต 2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 3 
แนวทางการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ประจำปี 2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2565 
 

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

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 1) โครงสร้างหน่วยงาน 

2) ข้อมูลผู้บริหาร 
3) อำนาจหน้าท่ี 
4) แผนยุทธศาสตร์ 
หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
5) ข้อมูลการติดต่อ 
6) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
7) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8) Q&A 
9) Social Network 
10) แผนดำเนินงานประจำปี 
/แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
11) รายงานการกำกับ ติดตาม  
การดำเนินงาน ประจำปี  
รอบ 6 เดือน 
12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
16) 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้
บริการ 
17) E–Service 
18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
19) รายงานการกำกับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  
20) 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
21) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 

1. เพิ่มเติมข้อมูลเชิงสถิติกร
ให้บริการ 
2. การรายงานความพงพอใจใน
การให้บริการ 
3. เพิ่มเติมข้อมูลแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง 
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน 
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
6. เพิ่มเติมข้อมูลท่ีเปิดโอกาสให้
หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วม 



 
 

22) ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 
23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน 
24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
26) การดำเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
27) 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
28) 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี 
29) แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
31) ข้อมูลเชิงสถติิเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  
 

1) เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3) การประเมินความเส่ียง 
การทุจริตประจำปี 
4) การดำเนินการเพื่อจัดการ 
ความเส่ียงการทุจริต 
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6) แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตประจำปี 
7) รายงานการกำกับติดตาม  
การดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีรอบ 6 เดือน 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต 
3. มีช่องทางให้บุคลากรภายใน
และภายนอกสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ / 
ร้องเรียนได้ 
4. การขับเคล่ือนโครงการ/
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี
งบประมาณให้บุคลากรทุกคน



 
 

8) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 
9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
10) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

ภายในสำนักงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงาน 
5. พัฒนาองค์ความรู้และแนวทาง
ในการป้องกันความเส่ียงในการ
ทุจริตโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
กับบุคลากร 
6. มีการกำหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสให้
ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด
ความเส่ียงของการทุจริต โดย
กำหนดผู้รับผิดชอบและมีการ
กำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 
7. มีการเปิดเผยข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
ด้านการป้องกันการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่องและท่ัวถึง 
 

 



 
 

แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ตัวช้ีวัดท่ี 9  การเปิดเผยข้อมูล 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเก
ตผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประ

จำปีงบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
1) โครงสร้างหน่วยงาน 
2) ข้อมูลผู้บริหาร 
3) อำนาจหน้าท่ี 
 

1. จัดทำโครงสร้างการบริหารงานของ
หน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร โดยใช้ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
2. เผยแพร่อำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานและ
กฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีต่อสาธารณชนผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

มีนาคม – กันยายน 2565 1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนได้รับรู้และรับทราบข้อมูลของ
ผู้บริหารสูงสุด 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนได้รับรู้ รับทราบอำนาจหน้าท่ีของ
สำนักงานเขตและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ครูผู้รับผิดขอบทาง 
ICT 

5) ข้อมูลการติดต่อ 
6) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
7) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8) Q&A 
9) Social Network 
17) E–Service 
4) แผนยุทธศาสตร์ 
หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
10) แผนดำเนินงานประจำปี 
/แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

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

มิถุนายน – กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับ Social 
Network  มากขึ้นท้ังการจัดทำวารสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ การตัดต่อวิดีโอ การ
ใช้โปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนสามารถใช้การรับส่งงานผ่านทาง 
E–Service เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน 
 

ครูผู้รับผิดขอบทาง 
ICT 



 
 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเก
ตผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประ

จำปีงบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

11) รายงานการกำกับ ติดตาม  
การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 
6 เดือน 
12) รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำป ี

1. กิจกรรมประชุมปรึกษาเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 
2. เผยแพร่แผนปฏิบัติการ รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานประจำปีต่อสาธารณชน 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การ
ดำเนินงานของหน่วยงานและรับรู้การขั
บเคล่ือนแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
2. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน
ได้รับรู้และรับทราบผลการดำเนินงานข
องหน่วยงาน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
13) คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
14) คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและค
วามตระหนักในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
และคู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
 
 

มกราคม –เมษายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ 
สามารถรับรู้ รับทราบคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน /มาตรฐานการ
ให้บริการได้ 

ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน 

15) ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 
16) รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ 

1. กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักในการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ
ในการให้บริการ 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ รับทราบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

ครูผู้รับผิดขอบทาง 
ICT 



 
 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเก
ตผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประ

จำปีงบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2. จัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มภายใน
สำนักงานเขตและหน่วยงานนอกสำนักงาน
เขตเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
3. เผยแพร่รายงานผลการสำรวจความพึง
พอใจการให้บริการต่อสาธารณชน 
 

2. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และ
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
18) แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
19) รายงานการกำกับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 
เดือน  
20) รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

1. กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
 
2. เผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน และประจำปี
ต่อสาธารณชน 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนได้รับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ รับทราบ
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน และประจำปี
ต่อสาธารณชน 

ครูการเงินและพัสดุ 

21) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 

1. กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ได้รับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
แผนการจัดหาพัสดุท่ีถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 

ครูการเงินและพัสดุ 



 
 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเก
ตผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประ

จำปีงบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

22) ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 
23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน 
24) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
 

2. เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุประจำปีต่อสาธารณชน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ รับทราบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุประจำปีต่อสาธารณชน 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
25) นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
26) การดำเนินการตาม
นโยบาย การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
27) หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
28) รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำป ี

1. 
กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงานนโยบ
ายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 
 
2. 
เผยแพร่รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรั
พยากรบุคคลประจำปี ต่อสาธารณชน 

ตุลาคม-กันยายน 2565 1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ได้รับรู้ 
รับทราบหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒน
าทรัพยากรบุคคล 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ 
รับทราบรายงานผลการบริหารและพัฒ
นาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 

ครูงานบุคคล 



 
 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเก
ตผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประ

จำปีงบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
29) แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบประจำปี 
32) ช่องทางการรับฟัง ความ
คิดเห็น 
 

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง 
 
2. เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ประจำป ี

ตุลาคม 2564 - กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ได้รับรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติเรื่อง
ร้องเรียน 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน สามารถรับรู้ รับทราบและเข้าถึง
ช่องทางร้องเรียน 

ครูผู้รับผิดขอบทาง 
ICT 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเก
ตผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประ

จำปีงบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
1) เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
33) การเปิดโอกาสให้เกิดการ มี
ส่วนร่วม 

1. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต 2
ภาษา ได้แก่ ไทย และอังกฤษ และแนวทาง
ในการดำเนินงาน โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน 
และแสดงส่ือสัญลักษณ์ในการป้องกันการ
ทุจริต 
2.กำหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม   
 
3. จัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มภายในและ
หน่วยงานนอกโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2565 

 
 
 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 
2565 

 
ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนบ้าน
หนองแสงโคกน้อย รับรู้เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร และแนวทางการป้องกันการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด 10 ข้อ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสามารถ
ปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริตตามตัวชี้วัด 10 
ข้อ ได้ 
3. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และ
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขต 
 

ครูผู้รับผิดขอบทาง 
ICT 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3) การประเมินความเส่ียง การ
ทุจริตประจำปี 
4) การดำเนินการเพื่อจัดการ 
ความเส่ียงการทุจริต 

1. นำครูเข้าร่วมอบรมให้ความรู้บุคลากรใน
เรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์การทุจริต ประจำปี
งบประมาณ 2565  
 
 

มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้ประเมิน
ตนเอง กลุ่ม/หน่วย ตามภารกิจงานเพื่อ
ประเมินความเส่ียงการทุจริตและมีส่วนร่วม
ในการกำหนดแผนการลดความเส่ียงการ
ทุจริตในองค์กร 

ครูผู้รับผิดขอบ
โครงการ 



 
 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเก
ตผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประ

จำปีงบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2. นำครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดการความเส่ียงของสพป.ขอนแก่น เขต 1 
โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ปปช. ร่วม
บรรยายให้ความรู้และกระบวนการจัดการ
ความเส่ียงในองค์กร 

มิถุนายน 2565 2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้รับองค์
ความรู้และแนวทางในการจัดการความเส่ียง
ของ โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย พร้อม
ท้ังร่วมกันขับเคล่ือนองค์กรในการป้องกัน
การทุจริต 

6) แผนปฏิบัติการป้องกัน การ
ทุจริตประจำปี 
7) รายงานการกำกับติดตาม  
การดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีรอบ 6 เดือน 
8) รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 

1. การขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ โรงเรียนบ้าน
หนองแสงโคกน้อย 
 
2. เผยแพร่แผนการป้องกันการทุจริต 
รายงานการกำกับติดตามและผลการ
ดำเนินงาน 

มีนาคม –กันยายน 2565 ผู้อำนวยการ ครู ผู้รับบริการ ได้รับทราบ
แผนงาน โครงการกิจกรรมการป้องกนัการ
ทุจริตในองค์กรจากช่องทางท่ีทางสำนักงาน
เขตได้เผยแพร่ 

ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน 

9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
10) การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1. กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจำนงสุจริต
และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส จำนวน 7 มาตรการ ให้บุคลากร
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมมีส่วนร่วมใน
การขับเคล่ือนการป้องกันการทุจริตของ
องค์กร 
 

พฤษภาคม –กันยายน 2565 1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของโรงเรียน
บ้านหนองแสงโคกน้อย โดยดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในองค์กร 7 มาตรการ 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนได้เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน 



 
 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเก
ตผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประ

จำปีงบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับบุคลากรในองค์กร 

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

                        

                       - ภาพกิจกรรมการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 



 
 

การประชุมวิเคราะห์ะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ณ ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


