
คาํนํา 

โรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ 2ชยั ดําเนินการการวิเคราะห์ผลการประเมนิ คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดาํเนินงานของโรงเรยีน มกีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิ เพืIอนําขอ้มลูผลการประเมนิ ITA 

ไปสู่การปรบัปรุงแก้ไขการดําเนินงาน ปีงบประมาณ NOPO และนําแนวทางผลการวเิคราะห์ไปสู่การ

ปฏบิตัขิองหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีTวดั เพืIอส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน โรงเรยีน

บา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั  และเพืIอใหบ้รรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติ ระยะทีI X (พ.ศ. NOP[ –NOP]) 

 

 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั  



ส่วนที+ 1 

บทนํา 

หลกัการและเหตผุล 

 สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้

พฒันาเครืIองมอืการประเมนิเชงิบวกเพืIอเป็นมาตรการการป้องกนัการทุจรติ และเป็นกลไกในการสรา้ง

ความตระหนักให้หน่วยงานภาครฐัมกีารดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมคีุณธรรม โดยใช้ชืIอว่า “การ

ประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) “ปัจจุบนัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครฐัไดถู้กกําหนดเป็นกลยุทธ์ทีIสําคญัของยุทธศาสตร์ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

ระยะทีI 3 (พ.ศ.2560-2565) ซึIงถือเป็นการยกระดบัให้การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ให้เป็น มาตรการป้องกนัการทุจรติเชงิรุก” ทีIหน่วยงานภาครฐัทั Iว

ประเทศจะตอ้งดําเนินการโดยมุ่งหวงัใหห้น่วยงานภาครฐัทีIเขา้รบัการประเมนิ ไดท้ราบผลการประเมนิ

และแนวทางในการพฒันาและยกระดบัหน่วยงานในดา้นคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานได้

อย่างเหมาะสม และทีIผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนําการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไปเป็นกรอบในการพฒันาและยกระดบัในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไป

ตามหลกัธรรมาภิบาล เกิดการปรบัปรุงประสทิธิภาพ ในการให้บริการและอํานวยความสะดวกต่อ

ประชาชน ใหเ้ขา้ถงึการบรกิารสาธารณะดว้ยความเป็นธรรมผา่นการปฏบิตังิานอยา่งมมีาตรฐาน มกีาร

ประกาศขั Tนตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนีT ในด้านบริหารจัดการใน

หน่วยงาน กย็งัพบว่า หน่วยงานใหค้วามสําคญักบัการป้องกนัในประเดน็ทีIอาจมคีวามเสีIยง หรอืเป็น

ช่องทางทีIอาจก่อใหเ้กดิการทุจรติ การรบัสนิบน หรอืก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น และสามารถยบัยั Tง

การทุจรติหรอืผลประโยชน์ทบัซ้อนทีIอาจเกิดขึTนได้เท่าทนัสถานการณ์ ซึIงเมืIอหน่วยงานภาครฐัทั Iว

ประเทศมกีารป้องกนัการทุจรติเชงิรุกในลกัษณะดงักล่าว กจ็ะทําใหก้ารทุจรติในภาพรวมของประเทศ

ลดลงไดใ้นทีIสุด ตลอดจนยงัผลกัดนัใหเ้กดิทศิทางการพฒันาและปรบัปรุงการทํางานภายในหน่วยงาน

ในภาพรวมของประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิIงขึTนดว้ย 

 การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐัเป็นกลยุทธเ์ชงิ

รุกในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของรฐับาล ซึIงสํานักงานป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาติ กําหนดให้ทุกหน่วยงานต้องดําเนินการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

ภาครฐั และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั TนพืTนฐาน ซึIงเป็นหน่วยงานต้นสงักดัได้กําหนดให้

สํานักงานเขตพืTนทีIการศึกษาต้องรบัการประเมนิทุกเขตพืTนทีIการศึกษา มคี่าเฉลีIยผลการประเมนิ

คุณธรรมและความโปรง่ใส ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 85 และเกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสของ

หน่วยงานภาครฐั ไดม้กีารเปลีIยนแปลงแนวทางการประเมนิ โดยเป็นการเปิดเผยขอ้มลูการดําเนินงาน

ของหน่วยงานทีIแสดงถงึความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐัใหส้าธารณชนรบัทราบ

เกีIยวกบัการดาํเนินงานของสาํนกังานเขต จาํนวน 10 ตวัชีTวดั 



1. การปฏบิตัหิน้าทีI 

2. การใชง้บประมาณ 

3. การใชอ้าํนาจ 

4. การใชท้รพัยส์นิของทางราชการ 

5. การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 

6. คณุภาพการดาํเนินงาน 

7. ประสทิธภิาพการสืIอสาร 

8. การปรบัปรงุระบบการทาํงาน 

9. การเปิดเผยขอ้มลู 

10.การป้องกนัการทุจรติ 

โรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ 2ชยั เป็นหน่วยงานของรฐั ทีIต้องดําเนินการขบัเคลืIอนการประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ทีIสํานักงานป.ป.ช. และสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั TนพืTนฐานกําหนดอย่างต่อเนืIอง และในการป้องกนัการทุจรติ จะต้องมกีาร

จดัทํามาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพืIอป้องกนัการทุจรติ ซึIงจะตอ้งมี

การวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในปีทีIผา่นมา เกีIยวกบัประเดน็ทีIเป็นจุดแขง็และ

จุดทีIควรพฒันา เพืIอจดัทําแนวทางการพฒันา กําหนดเป็นมาตรการเพืIอดําเนินการขบัเคลืIอนการ

ดาํเนินการดงักล่าว ดงันั Tน โรงเรยีนบา้นสะอาดจงึไดจ้ดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ 2564 พรอ้มทั Tงมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดาํเนินงานของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัประจาํปีงบประมาณ 2565 ขึTน 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพืIอเกบ็รวมรวมขอ้มลูการดาํเนินงานดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใสของสถานศกึษา 

2. เพืIอวเิคราะหผ์ลการประเมนิและหาแนวทางในการพฒันาดาํเนินงานดา้นคณุธรรมและความ

โปรง่ใสของสถานศกึษา 

3. เพืIอนําผลการวเิคราะหข์อ้มลูปรบัปรงุการดาํเนินงานดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใสของ

สถานศกึษา 

 

เครื+องมือที+ใช้ในการประเมิน จาํแนก ออกเป็น 3 เครื+องมือ ดงันีH  

1) แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) หมายถงึ บุคลากรของโรงเรยีน ตั Tงแต่ระดบัผูบ้รหิาร ขา้ราชการ พนกังาน ไปจนถงึ

ลกูจา้ง/พนกังาน ทีIทาํงานใหก้บัหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี 



2) แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) หมายถงึ ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูบุคลากรทางการศกึษาในสงักดัทีIเคยมารบับรกิาร

หรอืมาตดิต่อกบัโรงเรยีนนบัตั Tงแต่ปี 2564 เป็นตน้มา 

3) แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) เกบ็ขอ้มลูจากเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนทีIเขา้รบัการประเมนิทั Tงหมด และไมม่กีาร

คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง โดยผูด้แูลระบบของโรงเรยีนมหีน้าทีIในการตอบแบบสาํรวจหน่วยงานละ 1 ชดุ 

โดยเขา้ระบบ ITAS เพืIอตอบแบบสาํรวจ 1 ชดุ การตอบแบบสาํรวจ OIT ในแต่ละขอ้คาํถาม ใหผู้ด้แูล

ระบบของโรงเรยีนระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึIงบนหน้าเวบ็ไซตห์ลกัของโรงเรยีน ซึIงเชืIอมโยงไปสู่

แหลง่ทีIอยูข่องการเปิดเผยขอ้มลู โดยโรงเรยีนสามารถระบุ URL ไดม้ากกวา่ 1 URL ในแต่ละขอ้ 

 

การรายงานผลดา้นการประเมนิ 

 การรายงานผลการประเมนิ จะเป็นการรายงานในลกัษณะคา่คะแนนควบคูก่บัระดบัผลการ

ประเมนิ (Rating Score ) โดยจาํแนกออกเป็น 7 ระดบั ดงันีT 

ระดบั คะแนน หมายเหต ุ

AA Excellence 95.00 – 100 ผา่น 

A Very Good 85.00 – 94.99 ผา่น 

B Good 75.00 – 84.99 ไมผ่า่น 

C Fair 65.00 – 74.99 ไมผ่า่น 

D Poor 55.00 – 64.99 ไมผ่า่น 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไมผ่า่น 

F  Fail 0 – 49.99 ไมผ่า่น 

 

  



ส่วนที+ 2 

การดาํเนินการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินการของหน่วยงานภาครฐั 

โรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิj ชยั ประจาํปีงบประมาณ 2565 

 การขบัเคลืIอนการดาํเนินงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรยีนบา้นหนองไฮ

โพธิ 2ชยัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูบ้รหิารของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั  ใหค้วามสาํคญัและให้

ความร่วมมอืในการขบัเคลืIอนอย่างเตม็กําลงัความสามารถ การขบัเคลืIอนนําโดย นายสายยนต์  แกว้

แสนเมอืง  ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั  รวมทั Tงบุคลากรทางการศกึษาและเจา้หน้าทีIทุก

คน ทุกฝ่ายทีIเหน็ความสาํคญั และตระหนกัถงึความสาํคญัของการประเมนิ โดยมคีวามตั Tงใจในการจดัทาํ

เอกสารตามภาระงานและจดัส่งเอกสาร หลกัฐานและรบัการประเมนิ ITA Online (IIT, EIT, OIT) จงึ

กาํหนดมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐัโรงเรยีนบา้น

หนองไฮโพธิ 2ชยั  

 

  



ส่วนที+ m 

การขบัเคลื+อนมาตรการส่งเสริมคณุธรรม และความโปร่งใส 

ของโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิj ชยัปีงบประมาณ พ.ศ. pqrq 

  โรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ 2ชยั ไดก้ําหนดแนวทางการขบัเคลืIอนการดําเนินการตามมาตรการ

สง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายในโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั  เพืIอนําสูก่ารแกไ้ขประเดน็ทีIเป็น

จุดอ่อนทีIตอ้งเร่งแกไ้ขโดยเร่งด่วน และประเดน็ทีIตอ้งพฒันาใหด้ขีึTนการปรบัปรุงระบบการทํางาน ซึIงมี

ความสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสของโรงเรยีนบา้นหนองไฮ

โพธิ 2ชยั ประจําปีงบประมาณ NOP] ในประเดน็ทีIเป็นจุดอ่อนทีIตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน จํานวน � ตวัชีTวดั 

คอื 

ตวัชีHวดัที+ st การป้องกนัการทุจริต มีรายละเอียดการขบัเคลื+อนการดาํเนินการ ดงันีH  

s. จดัทาํและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน 

บา้นโคกฟันโปง ซึ+งมีทั Hงหมด x มาตรการ ดงันีH  

   �) มาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสในการจดัซืTอจดัจา้ง 

N) มาตรการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารต่อสาธารณะ 

  X) มาตรการป้องกนัการรบัสนิบน 

]) มาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม 

O) มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มในการด าเนินงาน 

P) มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลยพนิิจ 

�) มาตรการจดัการเรืIองรอ้งเรยีนการทุจรติ 

 p. กาํหนดผูร้บัผิดชอบ และผูก้าํกบั ติดตามการดาํเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริม

คณุธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิj ชยั 

 m. จดัทาํปฏิทินขบัเคลื+อนการดาํเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความ

โปร่งใสภายในโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิj ชยั 

  {. การติดตาม และรายงานผลการดาํเนินการคณุธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน

บา้น 

โคกฟันโปง  ดงัรายละเอียด ดาํเนินการแต่ละมาตรการ ดงันีH 

 

  



s. จดัทาํและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบา้น

หนองไฮโพธิj ชยัซึ+งมีทั Hงหมด x มาตรการ ดงันีH  

s) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซืHอจดัจ้าง 

  ประกาศมาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสในการจดัซืTอจดัจา้ง และแจง้ใหข้า้ราชการ และลกูจา้งทุก 

คนในโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั  ไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัโิดยเครง่ครดั ดงันีT 

 



 
 

 

 



p) มาตรการในการดาํเนินการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 

ประกาศมาตรการในการเผยแพรข่อ้มลูสาธารณะ และแจง้ใหข้า้ราชการ ลกูจา้งทุกคนใน

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั ไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ดงันีT 

 
 



 
 

 

 



m)  มาตรการป้องกนัการรบัสินบน 

ประกาศมาตรการป้องกนัการรบัสนิบนและแจง้ใหข้า้ราชการ ลกูจา้งทุกคนในโรงเรยีนบา้น

หนองไฮโพธิ 2ชยัไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ดงันีT 

 
 



{) มาตรการป้องกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประกาศมาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม และ

แจง้ใหข้า้ราชการ ลกูจา้งทุกคนในโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั 

ดงันีT 

 



q) มาตรการให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

ประกาศมาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มในการดาํเนินงาน และแจง้ใหข้า้ราชการ 

ลกูจา้งทุกคนในโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ดงันีT 

 



 
 

 

 



r) มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพินิจ 

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพนิิจและแจง้ใหข้า้ราชการ ลกูจา้งทุกคนในโรงเรยีนบา้น

หนองไฮโพธิ 2ชยัไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ดงันีT 

   



x)  มาตรการจดัการเรื+องร้องเรียนการทุจริต  

ประกาศมาตรการจดัการเรืIองรอ้งเรยีนการทุจรติ และแจง้ใหข้า้ราชการ ลกูจา้งทุกคนใน

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ดงันีT 

 
  



p. กาํหนดผูร้บัผิดชอบ และผูก้าํกบั ติดตามการดาํเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคณุธรรม

และความโปร่งใสภายในโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิj ชยั 

 



 

  



m. จดัทาํปฏิทินขบัเคลื+อนการดาํเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส

ภายในโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิj ชยั 

เดือน กิจกรรม หมายเหต ุ

เมษายน NOPO แต่งตั Tงคณะกรรมการจดัทาํมาตรการสง่เสรมิคณุธรรม 

และความโปรง่ใสภายในโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั 

 

เมษายน NOPO ประชมุคณะกรรมการมาตรการสง่เสรมิคณุธรรม และ

ความโปรง่ใสภายในโรงเรยีนบา้นสะอาด เพืIอวเิคราะห์

ผลการประเมนิคณุธรรม และความโปรง่ใส ประจาํปี

งบประมาณ 256] เพืIอวเิคราะหห์าจดุเดน่ จดุทีIควร

พฒันา/ทีIตอ้งแกไ้ขเรง่ดว่น รวมถงึกาํหนดมาตรการ

สง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสประจาํปีงบประมาณ 

2565 และกาํหนดผูค้วบคมุ กาํกบัตดิตามมาตรการ 

 

พฤษภาคม NOPO ประกาศใชม้าตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส

ใหบุ้คลากรภายในและขา้ราชการในสงักดัไดท้ราบและ

ถอืปฏบิตั ิ

 

มถุินายน NOPO แต่งตั Tงผูค้วบคมุ กาํกบั ตดิตาม และผูร้บัผดิชอบ

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสเพืIอรายงาน

ผลการดาํเนินการตามมาตรการ 

 

กรกฎาคม NOPO จดัประชมุเพืIอวเิคราะหแ์ละ ประเมนิผลการดาํเนินงาน

ตามมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสทุกวนั

พธุ เพืIอรว่มกนัสะทอ้นผลการดาํเนินงาน 

 

สงิหาคม NOPO จดัทาํการสรปุ วเิคราะหข์อ้มลูการดาํเนินงานตาม

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส 

 

กนัยายน NOPO จดัทาํรายงานผลการสะทอ้นผลการดาํเนินงานตาม

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสประจาํปี

งบประมาณ NOPO ใหผู้อ้าํนวยการและทีIประชมุรบัทราบ

เพืIอเผยแพรข่อ้มลูบนเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนบา้นหนองไฮ

โพธิ 2ชยัใหส้าธารณชนรบัทราบต่อไป 

 

 

  



 {. การติดตาม และรายงานผลการดาํเนินการคณุธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบา้น

หนองไฮโพธิj ชยั 

 



  



ส่วนที+ { 

ผลการดาํเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายใน 

โรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิj ชยัประจาํปีงบประมาณ pqrq 

 โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัไดป้ระกาศใชม้าตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

จดัซืTอจดัจา้ง มาตรการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารต่อสาธารณะ มาตรการป้องกนัการรบัสนิบน มาตรการ

ป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

เขา้มามสีว่นรว่มในการดาํเนินงาน มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลยพนิิจ และมาตรการจดัการเรืIอง

รอ้งเรยีนการทุจรติ เพืIอแกไ้ขขอ้บกพรอ่งจดุอ่อนทีIตอ้งเรง่แกไ้ขโดยเรง่ดว่น และพฒันาในประเดน็ทีIตอ้ง

พฒันาใหด้ขีึTน ซึIงไดม้กีารปฏบิตัติามมาตรการอยา่งเป็นรปูธรรม ทั Tงการกาํกบั ตดิตาม และการสรปุ

รายงานผล ไดก้าํหนดใหฝ่้ายไดร้ายงานผลการดาํเนินงานตามมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการดาํเนินงานของ ซึIงผูร้บัผดิชอบโครงการคณุธรรมและความโปรง่ใสไดม้กีารบนัทกึขอ้มลู 

รวบรวม วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรปุผลการดาํเนินงาน และนําเสนอขอ้มลูผลการดาํเนินงานตามแต่ละ

มาตรการ ดงันีT 

{.s ผลการดาํเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 

s. ผลการดาํเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสในการจดัซืHอจดั

จ้าง 

 บุคลากร เจา้หน้าทีI และผูม้สีว่นเกีIยวขอ้งในการดาํเนินงานการจดัซืTอจดัจา้งของโรงเรยีนบา้น

หนองไฮโพธิ 2ชยัไดด้าํเนินการตามมาตรการทีIไดก้าํหนดอยา่งเป็นรปูธรรม ดงันีT 

�.� มกีารเผยแพร่แผนการจดัซืTอจดัจา้งตามพระราชบญัญตักิารจดัซืTอจดัจา้ง และการ

บรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.NOP[ ผา่นทางเวบ็ไซต ์http://bnhpc.kkzone1.go.th/ 

�.N มีการจัดซืTอจัดจ้างเป็นไปตามรายละเอียด วิธีการ ขั Tนตอนของระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซืTอจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.NOP[ ตามระบบ e-

GP 

 �.X มีการสรุปผลการจัดซืTอจัดจ้างในแต่ละเดือนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

บุคคลภายนอกไดร้บัทราบขอ้มลูเกีIยวกบัการจดัซืTอจดัจา้งอยา่งเป็นธรรม โปรง่ใสและตรวจสอบ

ได ้

2. ผลการดาํเนินงานตามมาตรการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่อสาธารณะ 

 บุคลากร เจ้าหน้าทีI และผู้มสี่วนเกีIยวขอ้งในการด าเนินงานการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่อ

สาธารณะของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั ไดด้ําเนินการตามมาตรการทีIไดก้ําหนดอย่างเป็นรูปธรรม 

ดงันีT 

 2.1 มกีารเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ ต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2

ชยั http://bnhpc.kkzone1.go.th/ดงันีT 

ขอ้มลูขา่วสารตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 

§ โครงสรา้งหน่วยงาน 

§ อาํนาจหน้าทีI 



§ ขอ้มลูการตดิต่อหน่วยงาน 

§ แผนงาน/โครงการ 

§ งบประมาณรายจา่ย 

§ คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีI 

m. ผลการดาํเนินงานตามมาตรการป้องกนัการรบัสินบน 

 บุคลากร เจ้าหน้าทีI และผู้มีส่วนเกีIยวข้องในการดําเนินงานการป้องกนัการรบัสนิบนของ

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั ไดด้าํเนินการตามมาตรการทีIไดก้าํหนดอยา่งเป็นรปูธรรม ดงันีT 

 X.� มกีารจดัประชุมเพืIอวเิคราะหค์วามเสีIยงในการปฏบิตังิานใหก้บับุคลากรภายในโรงเรยีน

เพืIอเป็นการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในการปฏบิตังิานทีIถูกตอ้งและป้องกนัการทุจรติในหน้าทีI เชน่ การ

รบัสนิบน การรบัของขวญั ของรางวลัต่าง ๆ จากผูม้าตดิต่องาน หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

   
 

X.N มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิจรยิธรรมและรกัษาวนิยัใหก้บับุคลากรในหน่วยงาน เช่น กจิกรรม

ไหวข้อพรจากผูอ้าวุโสโดยไมม่ขีองขวญั ของกํานลั ในชว่งเทศกาลปีใหม ่หรอืเทศกาลสาํคญัต่างๆ โดย

ไมม่กีารรบัสนิบน 

{. ผลการดาํเนินงานตามมาตรการป้องกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบั

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

บุคลากร เจ้าหน้าทีI และผู้มีส่วนเกีIยวข้องในการดําเนินงานการป้องกนัการขดักนัระหว่าง

ผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวมของโรงเรยีนบา้นสะอาด ไดด้าํเนินการตามมาตรการทีIได้

กาํหนดอยา่งเป็นรปูธรรม ดงันีT 

].� มกีารประชุมเพืIอแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม เพืIอให้

บุคลากรภายในโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และเกดิความตระหนกัในการปฏบิตัิ

หน้าทีI สามารถแยกแยะผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวมได ้
q. ผลการดําเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงาน 

บุคลากร เจา้หน้าทีI และผูม้สี่วนเกีIยวขอ้งในการดําเนินงานใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีเขา้มามสี่วน

ร่วมในการดําเนินงานของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั ไดด้ําเนินการตามมาตรการทีIไดก้ําหนดอย่าง

เป็นรปูธรรม ดงันีT 



5.1 มกีารเชญิผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มารว่มในการดาํเนินงาน มารว่มประชุมวางแผนการดาํเนิน

โครงการกจิกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

5.2 มคีาํสั Iงใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีเขา้มาร่วมในการดําเนินงาน เช่น กรรมการสถานศกึษา คณะ

คร ูมารว่มประชมุวางแผนการดาํเนินโครงการ กจิกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

 

 

6. ผลการดาํเนินงานตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดลุยพินิจ 

 บุคลากร เจา้หน้าทีI และผูม้สี่วนเกีIยวขอ้งในการดําเนินงานการตรวจสอบการใชดุ้ลยพนิิจของ

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั ไดด้าํเนินการตามมาตรการทีIไดก้าํหนดอยา่งเป็นรปูธรรม ดงันีT 

 6.1 มกีารจดัทําช่องทางในการตรวจสอบการใชดุ้ลยพนิิจโดยการเปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดส้่วน

เสยีเขา้มาแสดงความคดิเหน็ในการดาํเนินงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา ผ่านทางหน้าเวบ็ไซตห์ลกัของ

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั 

P.N มกีารจดัประชุมใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มารว่มในการตรวจสอบการดาํเนินงานของ

องคก์ร 

 

x. ผลการดาํเนินงานตามมาตรการจดัการเรื+องร้องเรียนการทุจริต 

 บุคลากร เจา้หน้าทีI และผูม้สีว่นเกีIยวขอ้งในการดาํเนินงานการจดัการเรืIองรอ้งเรยีนการทุจรติ

ของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั ไดด้าํเนินการตามมาตรการทีIไดก้าํหนดอยา่งเป็นรปูธรรม ดงันีT 

 �.� มกีารจดัทาํแนวปฏบิตัเิรืIองรอ้งเรยีนการทุจรติ เพืIอใชเ้ป็นคูม่อืในการดาํเนินงานและจดัการ

เรืIองรอ้งเรยีนการทุจรติของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั 

�.N มกีารจดัทาํชอ่งทางแจง้เรืIองรอ้งเรยีนการทุจรติ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนบา้นหนองไฮ

โพธิ 2ชยัเพืIอบุคลากรในโรงเรยีน บุคคลภายนอก ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มาแจง้เรืIองรอ้งเรยีนผา่นชอ่งทาง

เวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ยิIงขึTน 

�.X มกีารจดัทาํรายงานสรุปผลการแจง้เรืIองรอ้งเรยีนการทุจรติและรายงานผลผา่นทางเวบ็ไซต ์

เพืIอใหส้าธารณชนไดร้บัรูแ้ละรบัทราบขอ้มลูเรืIองรอ้งเรยีนการทุจรติประจาํปีของโรงเรยีนบา้นหนองไฮ

โพธิ 2ชยั 

].N ผลการประเมินความสามารถของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานในการแกไ้ขปัญหา จุดอ่อน จุดทีIควรพฒันา 

  โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั ไดม้กีารประกาศใชม้าตรการ และกํากบั ตดิตามการใชม้าตรการ

สง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน อยา่งเป็นระบบตามขั Tนตอน และมคีวามโปร่งใสใน

การดําเนินงาน ซึIงสามารถสรุปผลการดําเนินงาน และการดําเนินงานทีIแสดงถึงการดําเนินการตา

มาตรการอยา่งเป็นรปูธรรม มผีลการดาํเนินการ ดงันีT 

 �. บุคลากรทุกคนรับรู้ ร ับทราบ ถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงานภายในหน่วยงานของโรงเรยีน 



2. ทุกกลุ่มงานมกีารปฏบิตัติามมาตรการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในของโรงเรยีน

บา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั 

 

3. หลงัจากที+กาํหนดมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและกาํหนด

ปฏิทิน กาํหนดผูร้บัผิดชอบแล้ว แต่ละฝ่ายได้นํามาตรการสู่การปฏิบติั เพื+อให้ผลการดาํเนินงาน

ต่าง ๆ ได้รบัการแก้ไข 

 จากการดําเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

โรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ 2ชยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มผีลการดําเนินงานทีIนําสู่การแก้ไข

ประเดน็ทีIเป็น 

ขอ้บกพรอ่ง/จุดอ่อน และประเดน็ทีIควรพฒันาของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัใหด้ขีึTน ซึIงมกีาร

ดําเนินงานตามกรอบและภารกจิของงานอย่างถูกต้อง รวดเรว็และมคีวามโปร่งใสตามมาตรการทีIได้

กาํหนดไวท้ั Tง 7 มาตรการ โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผูเ้กีIยวขอ้งและผูร้บับรกิารสามารถเขา้มามสีว่นรว่มใน

การตรวจสอบและรว่มในการดาํเนินงานเพืIอแสดงถงึการปฏบิตังิานอยา่งซืIอสตัย ์สจุรติ เป็นระบบและมี

ความโปรง่ใสของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั 

ปัญหา อปุสรรค 

1. ปัญหาการดําเนินงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2

ชยัเป็นภารกจิสว่นรวมขององคก์รทีIผูป้ฏบิตังิานเกีIยวขอ้งกบัทุกฝ่ายทาํใหก้ารประสานงานในดา้นขอ้มลู

ต่าง ๆ อาจจะเกดิความล่าชา้ เนืIองจากภารกจิหลกัคอืงานสอน และงานอืIน ๆ นอกเหนือจาก ITA มี

จาํนวนมาก ทาํใหไ้มส่ามารถไดข้อ้มลูทีIถกูตอ้งหรอืไมส่มบรูณ์ของขอ้มลูในบางตวัชีTวดั 

2. การจดัสรรงบประมาณมคีวามล่าช้า ทําให้การดําเนินงานบางกจิกรรมต้องเร่งรบีและเกนิ

กาํหนดระยะเวลา 

3. การชีTแจงรายละเอยีดประเดน็การประเมนิตามตวัชีTวดัของการประเมนิคุณธรรมและความ

โปรง่ใส มคีวามลา่ชา้ในการชีTแจงรายละเอยีดของขอ้มลูในประเดน็การประเมนิใหม ่ 

ข้อเสนอแนะ 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสํานักงานเขตพืTนทีIการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 ควรอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่โรงเรยีนโดยการจดัทาํรปูแบบทีIถกูตอ้งใหเ้ป็นแนวปฏบิตัิ

เดยีวกนัตามเป้าหมายของเขตพืTนทีI ฯ  

2. ควรมแีผนการดาํเนินงานโดยจดัทาํปฏทินิผูร้บัผดิชอบในการขบัเคลืIอนใหเ้ป็นระบบอยา่งเป็น

ชดัเจนและดาํเนินการตามแผนอยา่งเครง่ครดั 

3. ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชืTอไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) การดาํเนินการ

ในระบบต่าง ๆ ทั Tงการจดัประชุม สมัมนา อบรม อาจจะมขีอ้จาํกดั ดงันั Tนอาจจะใชก้ารบรูณาการในการ

ดาํเนินกจิกรรมหรอือาจจะมกีารประชมุชีTแจงผา่นระบบออนไลน์ 

4. ควรปรบัรปูแบบเวบ็ไซตใ์หม้คีวามน่าสนใจ ลดรายละเอยีดของการแสดงขอ้มลูทีIไมจ่าํเป็น  
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