
 
 



 
 

คาํนํา 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัดาํเนินการการวเิคราะหผ์ลการประเมนิ คณุธรรมและความโปรง่ใส

ในการดาํเนินงานของโรงเรยีน มกีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิ เพืIอนําขอ้มลูผลการประเมนิ ITAไปสูก่าร

ปรบัปรุงแกไ้ขการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และนําแนวทางผลการวเิคราะหไ์ปสู่การปฏบิตัขิอง

หน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีUวดั เพืIอสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน โรงเรยีนบา้นหนองไฮ

โพธิ 2ชยัและเพืIอใหบ้รรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะ

ทีI 3 (พ.ศ. 2560 –2564) 
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สารบญั 

 หน้า 

คาํนํา             ก 

สารบญั            ข 

ส่วนที1 1 หลกัการและเหตุผล          1 

ส่วนที1 2 การดาํเนินการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินการ    8 

            ของหน่วยงานภาครฐัโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั 

  - การวเิคราะหผ์ลการประเมนิ        3 

- การวเิคราะหข์อ้มลูผลการประเมนิ ITA ไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขการดาํเนินงาน  5 

  ปีงบประมาณ 2565 

ส่วนที1 3 กาํหนดมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน    8 

 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  - มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสทั Uง 7 มาตรการ    9 

ส่วนที1 4 แนวทางการนําผลจากการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน   17 

 ของหน่วยงาน ประจาํปีงบประมาณ 2564 ไปสูก่ารปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

 ในปีงบประมาณ 2565 

 - การวเิคราะหผ์ลการประเมนิ        17 

 - แนวทางในการพฒันาสูก่ารปฏบิตัขิองโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั   20 

   ในปีงบประมาณ 2565 

ภาคผนวก  

    



๑ 
 

ส่วนที1 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 ในการให้บรกิารและอํานวยความสะดวกต่อ

ประชาชน ใหเ้ขา้ถงึการบรกิารสาธารณะดว้ยความเป็นธรรมผา่นการปฏบิตังิานอยา่งมมีาตรฐาน มกีาร

ประกาศขั Uนตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชดัเจน นอกจากนีU ในด้านบริหารจัดการใน

หน่วยงาน กย็งัพบว่า หน่วยงานใหค้วามสําคญักบัการป้องกนัในประเดน็ทีIอาจมคีวามเสีIยง หรอืเป็น

ช่องทางทีIอาจก่อใหเ้กดิการทุจรติ การรบัสนิบน หรอืก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น และสามารถยบัยั Uง

การทุจรติหรอืผลประโยชน์ทบัซ้อนทีIอาจเกิดขึUนได้เท่าทนัสถานการณ์ ซึIงเมืIอหน่วยงานภาครฐัทั Iว

ประเทศมกีารป้องกนัการทุจรติเชงิรุกในลกัษณะดงักล่าว กจ็ะทําใหก้ารทุจรติในภาพรวมของประเทศ

ลดลงไดใ้นทีIสุด ตลอดจนยงัผลกัดนัใหเ้กดิทศิทางการพฒันาและปรบัปรุงการทํางานภายในหน่วยงาน

ในภาพรวมของประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิIงขึUนดว้ย 

 การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐัเป็นกลยุทธเ์ชงิ

รุกในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของรฐับาล ซึIงสํานักงานป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาติ กําหนดให้ทุกหน่วยงานต้องดําเนินการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

ภาครฐั และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั UนพืUนฐาน ซึIงเป็นหน่วยงานต้นสงักดัได้กําหนดให้

สํานักงานเขตพืUนทีIการศึกษาต้องรบัการประเมนิทุกเขตพืUนทีIการศึกษา มคี่าเฉลีIยผลการประเมนิ

คุณธรรมและความโปรง่ใส ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 85 และเกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสของ

หน่วยงานภาครฐั ไดม้กีารเปลีIยนแปลงแนวทางการประเมนิ โดยเป็นการเปิดเผยขอ้มลูการดาํเนินงาน

ของหน่วยงานทีIแสดงถงึความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐัใหส้าธารณชนรบัทราบ

เกีIยวกบัการดาํเนินงานของสาํนกังานเขต จาํนวน 10 ตวัชีUวดั 



๒ 
 

1. การปฏบิตัหิน้าทีI 

2. การใชง้บประมาณ 

3. การใชอ้าํนาจ 

4. การใชท้รพัยส์นิของทางราชการ 

5. การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 

6. คณุภาพการดาํเนินงาน 

7. ประสทิธภิาพการสืIอสาร 

8. การปรบัปรงุระบบการทาํงาน 

9. การเปิดเผยขอ้มลู 

10.การป้องกนัการทุจรติ 

โรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ 2ชยัเป็นหน่วยงานของรฐั ทีIต้องดําเนินการขบัเคลืIอนการประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ทีIสํานักงานป.ป.ช. และสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั UนพืUนฐานกําหนดอย่างต่อเนืIอง และในการป้องกนัการทุจรติ จะต้องมกีาร

จดัทํามาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพืIอป้องกนัการทุจรติ ซึIงจะตอ้งมี

การวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในปีทีIผา่นมา เกีIยวกบัประเดน็ทีIเป็นจุดแขง็และ

จุดทีIควรพฒันา เพืIอจดัทําแนวทางการพฒันา กําหนดเป็นมาตรการเพืIอดําเนินการขบัเคลืIอนการ

ดาํเนินการดงักล่าว ดงันั Uน โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัจงึไดจ้ดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ 2564 พรอ้มทั Uงมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการดาํเนินงานของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัประจาํปีงบประมาณ 2565 ขึUน 

 

วตัถปุระสงค ์

  1. เพืIอรายงานการวเิคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัปีงบประมาณ 2564 

 2. เพืIอจดัทํามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสํานักงานโรงเรียนบ้าน

หนองไฮโพธิ 2ชยัปีงบประมาณ 2565 
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ส่วนที1 2 

การดาํเนินการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินการของหน่วยงานภาครฐั 

โรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิQ ชยัประจาํปีงบประมาณ 2565 

 การขบัเคลืIอนการดาํเนินงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรยีนบา้นหนองไฮ

โพธิ 2ชยัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูบ้รหิารของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัใหค้วามสาํคญัและให้

ความร่วมมอืในการขบัเคลืIอนอย่างเตม็กําลงัความสามารถ การขบัเคลืIอนนําโดย นายสายยนต์  แกว้

แสนเมอืง ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยั รวมทั Uงบุคลากรทางการศกึษาและเจา้หน้าทีIทุกคน 

ทุกฝ่ายทีIเหน็ความสําคญั และตระหนักถงึความสําคญัของการประเมนิ โดยมคีวามตั Uงใจในการจดัทํา

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

กาํหนดมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐัโรงเรยีนบา้น 

ดงัต่อไปนีU 

 

V. การวิเคราะหข้์อมลูผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรบัปรงุแก้ไขการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 
2565  

จากผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2
ชยัประจาํปีงบประมาณ ���� เป็นรายตวัชีUวดั มผีลการวเิคราะหข์อ้มลูในแต่ละตวัชีUวดัทีIแสดงใหเ้หน็ถงึ
จุดแขง็และจุดทีIตอ้งพฒันาไว ้ดงัต่อไปนีU 

  �.� ผลการประเมนิแบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ตวัชีUวดัทีI �-� ไดค้ะแนนเทา่กบั ��.�� อยูใ่นระดบั A (Very Good) 
บ่งชีUใหเ้หน็วา่หน่วยงานมแีนวโน้มการดาํเนินงานทีIเป็นไปตามหลกัการความโปรง่ใสและการมมีาตรฐาน
การปฏบิตังิาน โดยบุคลากรสว่นใหญ่มคีวามเชืIอมั Iนและแสดงความไวว้างใจต่อการบรหิารงานของ
ผูบ้รหิารทีIมุง่สูก่ารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอยา่งมปีระสทิธภิาพ มจุีดแขง็และจุดทีIตอ้งพฒันาไว้
ดงัต่อไปนีU 

  จดุแขง็ (ตวัชีUวดัทีIไดค้ะแนนมากกวา่รอ้ยละ ��) จาํนวน � ตวัชีUวดั คอื 

 (�) ตวัชีUวดัทีI � การปฏบิตัหิน้าทีI โดยรวมไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ ��.�� เป็นคะแนนจากการ
ประเมนิจากการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏบิตังิานของบุคลากรในหน่วยงานของ
ตนเองในประเดน็ทีIเกีIยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานโดยยดึหลกัตามมาตรฐาน มคีวามโปรง่ใส ปฏบิตังิานหรอื
ดาํเนินการตามขั UนตอนและระยะเวลาทีIกาํหนดไว ้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ หน่วยงานมแีนวโน้มในการ
ดาํเนินงานทีIเป็นไปตามหลกัการความโปรง่ใสและมมีาตรฐานการปฏบิตังิาน แต่อยา่งไรกด็ ีหน่วยงาน
ควรใหค้วามสาํคญัมากขึUนในการปฏบิตังิานของบุคลากรในการใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิต่อทั Iวไปแก่ผูม้า
ตดิต่อทั Iวไปกบัผูม้าตดิต่อทีIรูจ้กักนัเป็นสว่นตวัอยา่งเทา่เทยีมกนั 

(�) ตวัชีUวดัทีI � การใชอ้าํนาจ โดยรวมไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ ��.�� เป็นคะแนนจากการ
ประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใชอ้าํนาจของผูบ้งัคบับญัชาของตนเอง ในประเดน็
ทีIเกีIยวขอ้งกบัการมอบหมายงาน การประเมนิผล การปฏบิตังิาน การคดัเลอืกบุคลากรเพืIอใหส้ทิธิ



๔ 
 

ประโยชน์ต่างๆ ซึIงจะตอ้งเป็นไปอยา่งเป็นธรรมและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิเหน็ไดว้า่ บุคลากรภายในหน่วยงาน
มคีวามเชืIอมั Iนต่อการใชอ้าํนาจของผูบ้งัคบับญัชาต่อการมอบหมายงาน 

   �.� ผลการประเมนิแบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตวัชีUวดัทีI �-� ไดค้ะแนนเทา่กบั ��.�� อยูใ่นระดบั A (Very Good) 
บ่งชีUใหเ้หน็วา่ประชาชนหรอืผูร้บับรกิารมคีวามเชืIอมั Iนในคณุภาพการดาํเนินงานของหน่วยงานวา่ยดึ
หลกัตามมาตรฐานขั UนตอนและระยะเวลาทีIกาํหนดไว ้โดยมกีารใหข้อ้มลูทีIชดัเจนแก่ผูร้บับรกิารอยา่ง
ตรงไปตรงมา ไมนํ่าผลประโยชน์ของพวกพอ้งอยูเ่หนือผลประโยชน์สาธารณะ และไมพ่บวา่มกีารเรยีก
รบัสนิบนทั Uงเป็นเงนิทรพัยส์นิและผลประโยชน์อืIนๆ ทีIอาจคาํนวณเป็นเงนิได ้อยา่งไรกด็ ีมจุีดแขง็และ
จุดทีIควรพฒันาไวด้งัต่อไปนีU 

 จดุแขง็ (ตวัชีUวดัทีIไดค้ะแนนมากกวา่รอ้ยละ ��) จาํนวน � ตวัชีUวดั คอื 

  (�) ตวัชีUวดัทีI � คณุภาพการดาํเนินงาน โดยรวมไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ ��.�� เป็นคะแนนจาก
การประเมนิการรบัรูข้องผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของหน่วยงานต่อคณุภาพการ
ดาํเนินงาน ในประเดน็ทีIเกีIยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีIของเจา้หน้าทีI โดยยดึหลกัตามมาตรฐาน ขั Uนตอน
และระยะเวลาทีIกาํหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั เหน็ไดว้า่ประชาชน หรอืผูร้บับรกิารมีIความเชืIอมั Iนในคณุภาพ
การดาํเนินงานของหน่วยงานวา่ยดึหลกัตามมาตรฐาน ขั UนตอนและระยะเวลาทีIกาํหนดไว ้มกีารใหข้อ้มลู
ทีIชดัเจนแก่ผูร้บับรกิาร ไมนํ่าประโยชน์ของพวกพอ้งอยูเ่หนือผลประโยชน์สาธารณะ และไมม่กีารเรยีก
รบัสนิบน แต่ทั UงนีU ควรมกีารปรบัปรงุพฒันาเพืIอใหห้น่วยงานไดค้ะแนนดขีึUน ซึIงควรเผยแพรผ่ลงานหรอื
ขอ้มลูสาธารณะอยา่งชดัเจน เขา้ถงึงา่ย ไมซ่บัซอ้นอกีทั Uงมชีอ่งทางทีIหลากหลายในการเขา้ถงึ
แหลง่ขอ้มลู การบรกิารใหเ้กดิความโปรง่ใส มกีารปรบัปรงุวธิกีารขั Uนตอนใหด้ขีึUน และเปิดโอกาสให้
ผูร้บับรกิาร หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจากภายนอกเขา้มามสีว่นรว่มในการปรบัปรงุการดาํเนินการ 

 (�) ตวัชีUวดัทีI � ประสทิธภิาพการสืIอสาร โดยรวมไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ ��.�� เป็นคะแนน
จากการประเมนิการรบัรูข้องผูม้าตดิต่อ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของหน่วยงานต่อประสทิธภิาพการ
สืIอสารในประเดน็ทีIเกีIยวขอ้งกบัการเผยแพรข่อ้มลูของหน่วยงานในเรืIองต่าง ๆ ต่อสาธารณชนทีIควร
รบัทราบรวมทั Uงการจดัใหม้ชีอ่งทางใหผู้ร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สามารถแสดง
ความคดิเหน็เกีIยวกบัการดาํเนินงาน การใชบ้รกิารนอกจากนีUหน่วยงานควรสรา้งการรบัรูเ้กีIยวกบัการจดั
ใหม้ชีอ่งทางใหผู้ม้าตดิต่อราชการสามารถตดิต่อสอบถาม และการรอ้งเรยีนการทุจรติของเจา้หน้าทีIใน
หน่วยงาน ซึIงจะสะทอ้นถงึการสืIอสารกบัผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

 (�) ตวัชีUวดัทีI � การปรบัปรงุการทาํงาน โดยรวมไดค้ะแนนเทา่กบั ��.�� เป็นคะแนนจากการ
ประเมนิการรบัรูข้องผูม้าตดิต่อ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของหน่วยงานต่อการปรบัปรงุระบบการทาํงาน 
ในประเดน็ทีIเกีIยวขอ้งกบัการปรบัปรงุพฒันาหน่วยงาน ทั Uงการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีIและกระบวนการ
ทาํงานของหน่วยงานใหด้ยีิIงขึUน รวมไปถงึการนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการดาํเนินงานเพืIอใหเ้กดิความ
สะดวกรวดเรว็มากยิIงขึUน ซึIงหน่วยงานควรมกีารดาํเนินการในเรืIองกระบวนการเปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิาร
หรอืผูม้าตดิต่อเขา้มามสีว่นรว่มในการปรบัปรงุพฒันาการดาํเนินงานเพืIอใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของหน่วยงานอยา่งต่อเนืIอง 



๕ 
 

 �.� ผลการประเมนิตามแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตวัชีUวดัทีI �-�� ไดค้ะแนนเทา่กบั ��.�� อยูใ่นระดบั C (Fair) บ่ง
ชีUใหเ้หน็วา่หน่วยงานมกีารวางระบบในการเปิดเผยขอ้มลูทีIดเีพืIอเปิดเผยขอ้มลูขอ้มลูต่าง ๆ ของ
หน่วยงานใหส้าธารณชนไดร้บัทราบอยา่งเป็นปัจจุบนัแต่ยงัไมค่รอบคลุม แสดงใหเ้หน็วา่การป้องกนัการ
ทุจรติของภายในหน่วยงานยงัมอียูห่รอือาจจะเกดิขึUนได ้ทาํใหโ้ดยภาพรวมแลว้ไดค้ะแนนในระดบัทีIยงั
ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ มจุีดแขง็และจุดทีIควรพฒันาไวด้งัต่อไปนีU 

จดุที1ควรพฒันา (ตวัชีUวดัทีIไดค้ะแนนน้อยกวา่รอ้ยละ ��) จาํนวน � ตวัชีUวดั คอื 

  (�) ตวัชีUวดัทีI � การเปิดเผยขอ้มลู โดยรวมไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 79.34 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพรข่อ้มลูทีIเป็นปัจจบุนับนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน เพืIอเปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบใน ประเดน็ คอื �) ขอ้มลูพืUนฐาน การประชาสมัพนัธแ์ละการปฏสิมัพนัธข์อ้มลู �) การ
บรหิารงาน ไดแ้ก่ แผนปฏบิตัริาชการ การปฏบิตังิาน และการใหบ้รกิาร �) การบรหิารเงนิงบประมาณ 
ไดแ้ก่ แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปีและการจดัซืUอจดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ �) การบรหิารและ
พฒันาทรพัยากรบุคคล ไดแ้ก่ นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล การดาํเนินการตามนโยบาย และ
หลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล �) การสง่เสรมิความโปรง่ใส ไดแ้ก่ การจดัการเรืIอง
รอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ และการเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสีว่นรว่มซึIงการเผยแพรข่อ้มลูใน
ประเดน็ขา้งตน้แสดงถงึความโปรง่ใสในการบรหิารงานและการดาํเนินงานของหน่วยงานอยา่งไรกต็าม
หน่วยงานใหค้วามสาํคญัเกีIยวกบัการบรหิารงานและการดาํเนินงานของหน่วยงาน โดยไดเ้รง่สรา้งความ
โปรง่ใสในการปฏบิตัหิน้าทีIของเจา้หน้าทีI รวมทั Uงรณรงคแ์ละสง่เสรมิคา่นิยมเรืIองความซืIอสตัยส์จุรติ แก้
กฎระเบยีบทีIเอืUอต่อการทุจรติใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีIด ีใชว้ธิกีารบรหิารบุคคลระบบคณุธรรม
อยา่งเครง่ครดั ปฏบิตัติามบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีIด ีสง่เสรมิใหผู้บ้งัคบับญัชาปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่ง
ทีIดเีพืIอใหบ้รรลุตามนโยบายของรฐับาลในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ เพืIอสรา้งหน่วยงานใน
สะอาด และจะตอ้งเผยแพรข่อ้มลูทีIเป็นปัจจบุนับนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน เพืIอเปิดเผยการดาํเนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานใหส้าธารณชนทราบ 

   (�) ตวัชีUวดัทีI �� การป้องกนัการทุจรติ โดยรวมไดค้ะแนนเทา่กบัรอ้ยละ ��.�� เป็นคะแนนจาก
การเผยแพรข่อ้มลูทีIเป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน เพืIอเปิดเผยการดาํเนินการต่างๆ ของ
หน่วยงานใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ � ประเดน็ คอื �) การดาํเนินการเพืIอป้องกนัการทุจรติ ไดแ้ก่ 
เจตจาํนงสจุรติของผูบ้รหิาร การประเมนิความเสีIยงเพืIอการป้องกนัการทุจรติ การเสรมิสรา้งวฒันธรรม
องคก์ร และแผนป้องกนัการทุจรติ �) มาตรการภายในเพืIอป้องกนัการทุจรติ ไดแ้ก่ มาตรการสง่เสรมิ
ความโปรง่ใสและป้องกนัการทุจรติภายในหน่วยงาน 
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ส่วนที1 ^ 

มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานภายในหน่วยงาน 

โรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิQ ชยัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.V`a` 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัไดว้เิคราะหผ์ลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.���� และไดก้าํหนดมาตรการเพืIอขบัเคลืIอนการ

สง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงานใหด้ขีึUน ดงันีU 

�) มาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสในการจดัซืUอจดัจา้ง 

�) มาตรการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารต่อสาธารณะ 

�) มาตรการป้องกนัการรบัสนิบน 

�) มาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม 

�) มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มในการดาํเนินงาน 

�) มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพนิิจ 

�) มาตรการจดัการเรืIองรอ้งเรยีนการทุจรติ 

 

  



๗ 
 

b. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซืeอจดัจ้าง 

ประกาศมาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสในการจดัซืUอจดัจา้ง และแจง้ใหข้า้ราชการและลกูจา้ง 

ทุกคนในโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัโิดยเครง่ครดั ดงันีU 
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V. มาตรการในการดาํเนินการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 

ประกาศมาตรการในการเผยแพรข่อ้มลูสาธารณะ และแจง้ใหข้า้ราชการ ลกูจา้งทุกคนใน

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ดงันีU 

 



๑๐ 
 

 
 

 

 

 



๑๑ 
 

^. มาตรการป้องกนัการรบัสินบน 

ประกาศมาตรการป้องกนัการรบัสนิบนและแจง้ใหข้า้ราชการ ลกูจา้งทุกคนในโรงเรยีนบา้น

หนองไฮโพธิ 2ชยัไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ดงันีU 

 
 



๑๒ 
 

f. มาตรการป้องกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประกาศมาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม และ

แจง้ใหข้า้ราชการ ลกูจา้งทุกคนในโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั 

ดงันีU 

 



๑๓ 
 

  



๑๔ 
 

`. มาตรการให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

ประกาศมาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มในการดาํเนินงาน และแจง้ใหข้า้ราชการ 

ลกูจา้งทุกคนในโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 2ชยัไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ดงันีU 

 



๑๕ 
 

 
 

 



๑๖ 
 

a. มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพินิจ 

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพนิิจและแจง้ใหข้า้ราชการ ลกูจา้งทุกคนในโรงเรยีนบา้น 

โคกฟันโปงไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ดงันีU 

 



๑๗ 
 

g. มาตรการจดัการเรื1องร้องเรียนการทุจริต  

ประกาศมาตรการจดัการเรืIองรอ้งเรยีนการทุจรติ และแจง้ใหข้า้ราชการ ลกูจา้งทุกคนใน

โรงเรยีน 

บา้นโคกฟันโปงไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ดงันีU

 



๑๘ 
 

 



๑๙ 
 

ส่วนที1 f 

แนวทางการนําผลจากการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 

โรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิQ ชยัประจาํปี V`af ไปสู่การปฏิบติังานของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 

2565 

 จากการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส มตีวัชีUวดัทีIแสดงใหเ้หน็ถงึจดุทีIควร

พฒันาแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) ดงันีU 

 

ตวัชีeวดั ประเดน็การประเมิน ประเดน็ที1ควรพฒันา 

ตวัชี&วดัที ) + การเปิดเผย

ข้อมลู 

�) โครงสรา้งหน่วยงาน 

�) ขอ้มลูผูบ้รหิาร 

�) อาํนาจหน้าทีI 

�) แผนยทุธศาสตรห์รอืแผนพฒันา 

หน่วยงาน 

�) ขอ้มลูการตดิต่อ 

�) กฎหมายทีIเกีIยวขอ้ง 

�) ขา่วประชาสมัพนัธ ์

8) Q&A 

9) Social Network 

��) แผนดาํเนินงานประจาํปี/

แผนปฏบิตัริาชการประจาํปี 

��) รายงานการกาํกบั ตดิตาม 

การดาํเนินงาน ประจาํปีรอบ � 

เดอืน 

��) รายงานผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี 

��) คูม่อืหรอืมาตรฐานการ

ปฏบิตังิาน 

��) คูม่อืหรอืมาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร 

��) ขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้รกิาร 

�. มกีารจดัทาํคูม่อืหรอืมาตรฐาน 

การปฏบิตังิานของบุคลากร 

�. มกีารจดัทาํโครงสรา้งการ 

บรหิารของหน่วยงาน ขอ้มลู 

ผูบ้รหิาร 

�. มกีารจดัทาํอาํนาจหน้าทีIตาม 

กฎหมายและกฎหมายทีIเกีIยวขอ้ง 

กบัการปฏบิตังิานเผยแพรท่าง 

เวบ็ไซต ์

�. มชีอ่งทางการตดิต่อ ผา่นทาง 

Social Network และการถาม 

ตอบ รวมทั Uงการจดัทาํขา่วสาร 

ประชาสมัพนัธค์วามเคลืIอนไหว 

กจิกรรมต่างๆของสาํนกังานเขต 

ผา่นทางเวบ็ไซต ์

�. มกีารจดัทาํแผนพฒันาระยะ � 

ปี และแผนปฏบิตักิารประจาํปีเพืIอ 

ใชใ้นการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

�. มกีารจดัทาํรายงานการการ 

กาํกบั ตดิตาม การดาํเนินงาน 

ประจาํปีและรอบ � เดอืน 

�. มกีารจดัทาํรายงานผลการ 



๒๐ 
 

��) รายงานผลการสาํรวจความพงึ

พอใจการใหบ้รกิาร 

�๗) แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจาํปี 

�๘) รายงานการกาํกบัตดิตาม การ

ใชจ้า่ยงบประมาณ รอบ � เดอืน 

๑๙) รายงานผลการใชจ้า่ย

งบประมาณประจาํปี 

�๐) แผนการจดัซืUอจดัจา้ง หรอื

แผนการจดัหาพสัดุ 

�๑) ประกาศต่าง ๆ เกีIยวกบัการ

จดัซืUอจดัจา้งหรอื การจดัหาพสัดุ 

�๒) สรปุผลการจดัซืUอจดัจา้ง หรอื

การจดัหาพสัดุรายเดอืน 

�๓) รายงานผลการจดัซืUอจดัจา้ง 

หรอืการจดัหาพสัดุประจาํปี 

�๔) นโยบายการบรหิารทรพัยากร

บุคคล 

�๕) การดาํเนินการตามนโยบาย 

การ 

บรหิารทรพัยากรบุคคล 

�๖) หลกัเกณฑก์ารบรหิารและ

พฒันาทรพัยากรบุคคล 

�๗) รายงานผลการบรหิารและ

พฒันาทรพัยากรบุคคลประจาํปี 

�๘) แนวปฏบิตักิารจดัการ เรืIอง

รอ้งเรยีนการทุจรติ และประพฤตมิิ

ชอบ 

๒๙) ชอ่งทางแจง้เรืIองรอ้งเรยีน 

การทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

�๐) ขอ้มลูเชงิสถติเิรืIองรอ้งเรยีน 

การทุจรติและประพฤตมิชิอบ

ประจาํปี 

ดาํเนินงานประจาํปีเพืIอเผยแพร ่

ต่อสาธารณชนผา่นทางเวบ็ไซต ์

�. มกีารจดัทาํคูม่อืหรอืมาตรฐาน 

การปฏบิตังิานของบุคลากร 

�. มกีารรายงานขอ้มลูเชงิสถติใิน 

การใหบ้รกิารตามภารกจิของ 

หน่วยงานอยา่งต่อเนืIองบนเวบ็ไซต ์

��. มผีลการสาํรวจความพงึพอใจ 

การใหบ้รกิารตามอาํนาจหน้าทีI 

หรอืภารกจิของหน่วยงาน 

��. มชีอ่งทางทีIบุคคลภายนอก 

สามารถขอรบับรกิารจากหน่วยงาน 

ผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

��. มกีารจดัทาํแผนการใชจ้า่ย 

งบประมาณประจาํปีและเผยแพร ่

ต่อสาธารณชนอยา่งเปิดเผย 

��. มกีารจดัทาํประกาศต่าง ๆ 

เกีIยวกบัการจดัซืUอจดัจา้งหรอื การ 

จดัหาพสัดุและเผยแพรต่่อ 

สาธารณชนอยา่งเปิดเผย 

��. มกีารกาํหนดนโยบายการ 

บรหิารทรพัยากรบุคคลและ 

ดาํเนินการตามนโยบายอยา่ง 

เครง่ครดั 

��. มกีารกาํหนดหลกัเกณฑก์าร 

บรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

��. มแีนวปฏบิตักิารจดัการ เรืIอง 

รอ้งเรยีนการทุจรติ และประพฤตมิ ิ

ชอบ 

��. มชีอ่งทางแจง้เรืIองรอ้งเรยีน 

การทุจรติและประพฤตมิชิอบและ 

ชอ่งทางการรบัฟัง ความคดิเหน็ทีI 

ใหบุ้คคลภายนอกเขา้มารอ้งเรยีน 



๒๑ 
 

�๑) ชอ่งทางการรบัฟัง ความ

คดิเหน็ 

�๒) การเปิดโอกาสใหเ้กดิการ มี

สว่นรว่ม 

ไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

��. มกีารจดัทาํขอ้มลูเชงิสถติเิรืIอง 

รอ้งเรยีน การทุจรติและประพฤต ิ

มชิอบประจาํปี 

��. มกีารเปิดโอกาสใหบุ้คลากร 

ภายในและภายนอกเขา้มามสีว่น 

รว่มในการดาํเนินงานของ 

หน่วยงานตามภารกจิ 

ตวัชี&วดัที ) :; การป้องกนั

การทุจริต 

1) เจตจาํนงสจุรติ ของผูบ้รหิาร 

2) การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร 

3) การประเมนิความเสีIยง การ

ทุจรติ 

ประจาํปี 

�) การดาํเนินการเพืIอจดัการ ความ

เสีIยงการทุจรติ 

�) การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

�) แผนปฏบิตักิารป้องกนั การ

ทุจรติ 

ประจาํปี 

�) รายงานการกาํกบัตดิตาม 

การดาํเนินการป้องกนัการทุจรติ 

ประจาํปีรอบ � เดอืน 

�) รายงานผลการดาํเนินการ

ป้องกนัการทุจรติประจาํปี 

�) มาตรการสง่เสรมิคณุธรรม 

และความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 

��) การดาํเนินการตามมาตรการ

สง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส

ภายในหน่วยงาน 

�. สรา้งการรบัรูเ้กีIยวกบัการป้องกนั

การทุจรติอยา่งต่อเนืIอง 

�. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในและ

ภายนอกเขา้มามสีว่นรว่มในการ

ป้องกนัการทุจรติ 

�. มชีอ่งทางใหบุ้คลากรภายในและ

ภายนอกสามารถเขา้มามสีว่นรว่มใน

การใหข้อ้เสนอแนะ /รอ้งเรยีนได ้

�. การขบัเคลืIอนโครงการ/กจิกรรม

ตามโครงการสง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสประจาํปีงบประมาณให้

บุคลากรทุกคนภายในสาํนกังานเขา้

มามสีว่นรว่มในการดาํเนินงาน 

�. พฒันาองคค์วามรูแ้ละแนวทางใน

การป้องกนัความเสีIยงในการทุจรติ

โดยเชญิวทิยากรมาใหค้วามรูก้บั

บุคลากร 

�. มกีารกาํหนดมาตรการสง่เสรมิ 

คณุธรรมและความโปรง่ใสให้

ครอบคลุมทุกภารกจิงานและลดความ

เสีIยงของการทุจรติ โดยกาํหนด

ผูร้บัผดิชอบและมกีารกาํกบัตดิตาม

ยา่งสมํIาเสมอ 

�. มกีารเปิดเผยขอ้มลูและ

ประชาสมัพนัธผ์ลการดาํเนินงานดา้น



๒๒ 
 

การป้องกนัการทุจรติอยา่งต่อเนืIอง

และทั Iวถงึ 



๒๓ 
 

แนวทางในการพฒันาสู่การปฏิบติัของโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิQ ชยัตวัชีeวดัที1 9 การเปิดเผยข้อมลู 

ประเดน็การประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที1จะปรบัปรงุตาม

ข้อสงัเกตผลการประเมินคณุธรรมและ

ความ 

โปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงาน

ภาครฐัประจาํปีงบประมาณ 2565 

กาํหนดแล้ว

เสรจ็ 

(กาํหนด

แผนรายไตร

มาส) 

เป้าหมาย/ผลที1คาดว่าจะได้รบั ผูร้บัผิดชอบ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่อสาธารณะ 

�) โครงสรา้งหน่วยงาน 

�) ขอ้มลูผูบ้รหิาร 

�) อาํนาจหน้าทีI 

�) แผนยทุธศาสตรห์รอื 

แผนพฒันาหน่วยงาน 

1. จดัทาํโครงสรา้งการบรหิารงานของ 

หน่วยงาน ขอ้มลูผูบ้รหิาร โดยใชข้อ้มลูทีIเป็น 

ปัจจบุนัและเผยแพรต่่อสาธารณชน 

2. เผยแพรอ่าํนาจหน้าทีIของโรงเรยีนและ 

กฎหมายต่างๆทีIเกีIยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 

ของโรงเรยีนต่อสาธารณชนผา่นทางเวบ็ไซต 

มนีาคม – 

กนัยายน 

2565 

1. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการครแูละบุคลากร 

ทางการศกึษาทุกคนไดร้บัรูแ้ละรบัทราบ 

ขอ้มลูของผูบ้รหิารสงูสดุ 

2. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการครแูละบุคลากร 

ทางการศกึษาทุกคนไดร้บัรู ้รบัทราบ 

อาํนาจหน้าทีIของหน่วยงานและ 

กฎหมายทีIเกีIยวขอ้ง 

กลุม่บรหิารและ

งานบุคคล 

5) ขอ้มลูการตดิต่อ 

6) กฎหมายทีIเกีIยวขอ้ง 

7) ขา่วประชาสมัพนัธ ์

8) Q&A 

9) Social Network 

 

1. แต่งตั Uงคณะกรรมการทาํงานในการจดัทาํ 

ขอ้มลูขา่วประชาสมัพนัธ ์และ Social 

Network 

๒. สนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้รบัการอบรมการ 

รบัสง่หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์E-Service 

มถุินายน – 

กนัยายน 

2565 

1. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการครแูละบุคลากร 

ทางการศกึษาทุกคนมคีวามรูเ้กีIยวกบั 

Social Network มากขึUนทั Uงการจดัทาํ 

วารสารขา่วประชาสมัพนัธ ์

๒. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการครแูละบุคลากร 

ทางการศกึษาทุกคน สามารถใชก้าร 

รบัสง่งานผา่นทาง E-Service 

กลุม่งาน ICT 



๒๔ 
 

10) แผนดาํเนินงานประจาํปี/ 

แผนปฏบิตัริาชการประจาํปี 

11) รายงานการกาํกบั 

ตดิตามการดาํเนินงาน 

ประจาํปีรอบ 6 เดอืน 

12) รายงานผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 

1. กจิกรรมประชมุปรกึษาเพืIอจดัทาํ 

แผนปฏบิตักิาร 

2. เผยแพรแ่ผนปฏบิตักิาร รายงานการกาํกบั 

ตดิตามการดาํเนินงานประจาํปีต่อสาธารณชน 

ตุลาคม-

กนัยายน 

2565 

๑.ดาํเนินงานของหน่วยงานและรบัรูก้าร 

ขบัเคลืIอนแผนงาน โครงการ กจิกรรม

ต่างๆ 

ของหน่วยงาน 

2. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการครแูละบุคลากร 

ทางการศกึษาทุกคนไดร้บัรูแ้ละรบัทราบ

ผล 

การดาํเนินงานของหน่วยงาน 

กลุม่งาน 

วชิาการและ 

กลุม่งานแผน 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุยพินิจ 

13) คูม่อืหรอืมาตรฐานการ

ปฏบิตังิาน 

14) คูม่อืหรอืมาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร 

 

กจิกรรมประชมุสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและ 

ความตระหนกัในการจดัทาํคูม่อืการ 

ปฏบิตังิาน และคูม่อืมาตรฐานการใหบ้รกิาร 

มกราคม –

เมษายน 

2565 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูผูร้บับรกิาร 

สามารถรบัรู ้รบัทราบคูม่อืหรอืมาตรฐาน 

การปฏบิตังิาน /มาตรฐานการใหบ้รกิาร

ได ้

ทุกกลุม่ภายใน 

หน่วยงาน 

��) ขอ้มลูเชงิสถติกิาร

ใหบ้รกิาร 

��) รายงานผลการสาํรวจ

ความพงึพอใจการใหบ้รกิาร 

1. กจิกรรมประชมุสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 

และความตระหนกัในการจดัทาํขอ้มลูเชงิสถติ ิ

ในการใหบ้รกิาร 

2. จดักจิกรรมทีIเปิดโอกาสใหก้ลุม่ภายใน 

หน่วยงานเขา้มามสีว่นรว่มในการดาํเนินงาน 

2. เผยแพรร่ายงานผลการสาํรวจความพงึ 

พอใจการใหบ้รกิารต่อสาธารณชน 

ตุลาคม-

กนัยายน 

2565 

�. ผูบ้รหิารขา้ราชการครแูละบุคลากร 

ทางการศกึษาทุกคน ผูร้บับรกิาร สามารถ 

รบัรู ้รบัทราบรายงานผลการสาํรวจความ

พงึ 

พอใจการใหบ้รกิาร 

�. ผูบ้รหิาร และบุคลากรในสงักดัทุกคน 

คร ู

ทุกกลุม่ภายใน 

หน่วยงาน 



๒๕ 
 

และผูร้บับรกิารมสีว่นรว่มในการ

ดาํเนินงาน 

ของโรงเรยีน 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซื&อจดัจ้าง 

�๗) แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจาํปี 

�๘) รายงานการกาํกบั

ตดิตาม การใชจ้า่ย

งบประมาณ รอบ � เดอืน 

๑๙) รายงานผลการใชจ้า่ย

งบประมาณประจาํปี 

(๒๐) รายงานผลการใชจ้า่ย

งบประมาณประจาํปี 

�. กจิกรรมประชมุการจดัทาํแผนการใชจ้า่ย 

งบประมาณประจาํปี 

�. เผยแพรร่ายงานการกาํกบัตดิตาม การใช ้

จา่ยงบประมาณ รอบ � เดอืน และประจาํปี 

ต่อสาธารณชน 

ตุลาคม-

กนัยายน 

2565 

�. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการครแูละบุคลากร 

ทางการศกึษา ไดร้บัรูแ้ผนการใชจ้า่ย 

งบประมาณประจาํปีของหน่วยงาน 

�. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการครแูละบุคลากร 

ทางการศกึษา ผูร้บับรกิาร สามารถรบัรู ้

รบัทราบรายงานการกาํกบัตดิตาม การใช ้

จา่ยงบประมาณ รอบ � เดอืน และ 

ประจาํปีต่อสาธารณชน 

กลุม่บรหิาร 

การเงนิ 

��) แผนการจดัซืUอจดัจา้ง 

หรอืแผนการจดัหาพสัดุ 

��) ประกาศต่าง ๆ เกีIยวกบั

การจดัซืUอจดัจา้งหรอื การ

จดัหาพสัดุ 

23) สรปุผลการจดัซืUอจดัจา้ง 

หรอืการจดัหาพสัดุรายเดอืน 

�. กจิกรรมประชมุการจดัทาํแผนการจดัซืUอ 

จดัจา้ง หรอืแผนการจดัหาพสัดุตามระเบยีบ 

ของทางราชการ 

�. เผยแพรร่ายงานผลการจดัซืUอจดัจา้ง หรอื 

การจดัหาพสัดุประจาํปีต่อสาธารณชน 

ตุลาคม-

กนัยายน 

2565 

�. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการคร ูและบุคลากร 

ทางการศกึษาทุกคนในสงักดั ไดร้บัรู ้

แผนการจดัซืUอจดัจา้ง หรอืแผนการจดัหา 

พสัดุทีIถกูตอ้งตามระเบยีบของทาง

ราชการ 

�. ผูบ้รหิารและบุคลากรในสงักดัทุกคน 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูผูร้บับรกิาร 

กลุม่บรหิาร 

งานพสัดุ 



๒๖ 
 

24) รายงานผลการจดัซืUอจดั

จา้ง หรอืการจดัหาพสัดุ

ประจาํปี 

สามารถรบัรู ้รบัทราบรายงานผลการ

จดัซืUอ 

จดัจา้ง หรอืการจดัหาพสัดุประจาํปีต่อ 

สาธารณชน 

มาตรการป้องกนัการรบัสินบน 

25) นโยบายการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล 

26) การดาํเนินการตาม

นโยบาย การบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล 

27) หลกัเกณฑก์ารบรหิาร

และพฒันาทรพัยากรบุคคล 

28) รายงานผลการบรหิาร

และพฒันาทรพัยากรบุคคล

ประจาํปี 

�. กจิกรรมประชมุวางแผนการดาํเนินงาน 

นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลประจาํปี 

�. เผยแพรร่ายงานผลการบรหิารและพฒันา 

ทรพัยากรบุคคลประจาํปีต่อสาธารณชน 

ตุลาคม-

กนัยายน 

2565 

�. ผูบ้รหิารและบุคลากรในสงักดัทุกคน 

ไดร้บัรู ้รบัทราบหลกัเกณฑก์ารบรหิาร 

และพฒันาทรพัยากรบุคคล 

�. ผูบ้รหิารและบุคลากรในสงักดัทุกคน 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูผูร้บับรกิาร 

สามารถรบัรู ้รบัทราบรายงานผลการ 

บรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

ประจาํปี 

กลุม่ 

บรหิารงาน 

บุคคล 

มาตรการจดัการเรื )องร้องเรียนการทุจริต 

��) แนวปฏบิตักิารจดัการ 

เรืIองรอ้งเรยีนการทุจรติ และ

ประพฤตมิชิอบ 

�. ประชมุวางแผนการดาํเนินงานเกีIยวกบั 

แนวปฏบิตักิารจดัการ เรืIองรอ้งเรยีนการ 

ทุจรติ และประพฤตมิชิอบตามกฎหมายอยา่ง 

ถกูตอ้ง 

�. เผยแพรข่อ้มลูเชงิสถติเิชงิสถติเิรืIอง 

ตุลาคม-

กนัยายน 

2565 

�. ผูบ้รหิารและบุคลากรในสงักดัทุกคน 

ไดร้บัรู ้และมคีวามเขา้ใจเกีIยวกบั 

กฎหมายทีIเกีIยวขอ้งและแนวปฏบิตัเิรืIอง 

รอ้งเรยีน  

�. ผูบ้รหิารและบุคลากรในสงักดัทุกคน 

กลุม่งาน 

บรหิารและ 

งานบุคคล และ

กลุม่งาน ICT 



๒๗ 
 

��) ชอ่งทางแจง้เรืIอง

รอ้งเรยีน การทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

��) ขอ้มลูเชงิสถติเิรืIอง

รอ้งเรยีน การทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบประจาํปี 

��) ชอ่งทางการรบัฟัง ความ

คดิเหน็ 

��) การเปิดโอกาสใหเ้กดิ

การ มสีว่นรว่ม 

รอ้งเรยีน การทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

ประจาํปี 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูผูร้บับรกิาร 

สามารถรบัรู ้รบัทราบและเขา้ถงึ 

ชอ่งทางรอ้งเรยีน 

 

  



๒๘ 
 

แนวทางในการพฒันาสู่การปฏิบติัของโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิQ ชยัตวัชีeวดัที1 bo การป้องกนัการทุจริต 

ประเดน็การประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที1จะปรบัปรงุตาม

ข้อสงัเกตผลการประเมินคณุธรรมและ

ความ 

โปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงาน

ภาครฐัประจาํปีงบประมาณ 2565 

กาํหนดแล้ว

เสรจ็ 

(กาํหนด

แผนรายไตร

มาส) 

เป้าหมาย/ผลที1คาดว่าจะได้รบั ผูร้บัผิดชอบ 

มาตรการให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

�) เจตจาํนงสจุรติ ของ

ผูบ้รหิาร 

�) การมสีว่นรว่มของ

ผูบ้รหิาร 

�) การประเมนิความเสีIยง 

การทุจรติประจาํปี 

1. จดัประชมุเจตจาํนงสจุรติภายในหน่วยงาน 

ไดแ้ก่ ไทย องักฤษ และแนวทางในการ 

ดาํเนินงาน โดย ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน และ 

แสดงสืIอสญัลกัษณ์ในการป้องกนัการทุจรติ 

2. กาํหนดกจิกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรมและ 

จรยิธรรม 

3. จดักจิกรรมทีIเปิดโอกาสใหก้ลุม่ภายใน 

สถานศกึษาเขา้มามสีว่นรว่มในการดาํเนินงาน 

พฤษภาคม – 

มถุินายน 

2565 

1. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการคร ูและบุคลากร 

ทางการศกึษา รบัรูเ้จตจาํนงสจุรติ และ 

แนวทางการป้องกนัการดาํเนินงานตาม 

ตวัชีUวดั 10 ขอ้ 

2. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการครแูละบุคลากร 

ทางการศกึษาทุกคนในสงักดัสามารถ

ปฏบิตั ิ

ตามเจตจาํนงสจุรติตามตวัชีUวดั 10 ขอ้ ได ้

3. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการคร ูและบุคลากร 

ทางการศกึษาทุกคนในสงักดั ผูร้บับรกิาร

ม ี

สว่นรว่มในการดาํเนินงานของ

สถานศกึษา 

กลุม่บรหิาร

ทั Iวไป และกลุม่

วชิาการ 

 

มาตรการป้องกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 



๒๙ 
 

4) การดาํเนินการเพืIอจดัการ 

ความเสีIยงการทุจรติ 

5) การเสรมิสรา้งวฒันธรรม 

องคก์ร 

1. จดัอบรมใหค้วามรูบุ้คลากรในเรืIอง 

เกีIยวกบัการวเิคราะหก์ารทุจรติ ประจาํปี 

งบประมาณ 2565 

2. จดัประชมุเพืIอสรา้งความเขา้ใจเรืIองการ 

จดัการความเสีIยงของโรงเรยีน และ 

กระบวนการจดัการความเสีIยงในองคก์ร 

มถุินายน 

2565 

1. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการคร ูและบุคลากร 

ทางการศกึษาทุกคนในสงักดัไดป้ระเมนิ 

ตนเอง กลุม่/หน่วย ตามภารกจิงานเพืIอ 

ประเมนิความเสีIยงการทุจรติและมสีว่น

รว่ม 

ในการกาํหนดแผนการลดความเสีIยงการ 

ทุจรติในองคก์ร 

๒. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการคร ูและบุคลากร 

ทางการศกึษาในสงักดัไดป้ระเมนิตนเอง 

กลุม่/หน่วย ตามภารกจิงานเพืIอประเมนิ 

ความเสีIยงการทุจรติและมสีว่นรว่มในการ 

กาํหนดแผนการลดความเสีIยงการทุจรติ

ใน 

องคก์ร 

๓. ผูบ้รหิารและบุคลากรในสงักดัไดร้บั

องค ์

ความรูแ้ละแนวทางในการจดัการความ

เสีIยง 

ของสถานศกึษา พรอ้มทั Uงรว่มกนั

ขบัเคลืIอน 

องคก์รในการป้องกนัการทุจรติ 

กลุม่บรหิาร

ทั Iวไป กลุม่

วชิาการ และ

กลุม่บรหิาร

บุคคล 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 คาํสั 1งโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิQ ชยั 
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