
1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2 
 

ค ำน ำ 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ด าเนินการการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือน าข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และน าแนวทางผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564)  

 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
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ส่วนที่ 1  

บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
               คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจาก
ทั้งภายในและต่างประเทศ และนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนากรด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่ต้องเข้ารับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2558 และประเมิน
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้ทุก
หน่วยงานต้องด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องรับการประเมินทุกเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูล
การด าเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชนรับทราบ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเขต จ านวน 10 ตัวชี้วัด 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
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10. การป้องกันการทุจริต 

              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน)เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องด าเนินการขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ที่ส านักงานป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดอย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนา ก าหนดเป็น
มาตรการเพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าว ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน)จึงได้
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเก็บรวมรวมข้อมูลการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 
2. เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินและหาแนวทางในการพัฒนาด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ

สถานศึกษา 
3. เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรับปรุงการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน จ ำแนก ออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) หมายถึง บุคลากรของโรงเรียน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงาน ที่ท างานให้กับ
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ โรงเรียน 
นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 
 3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
) เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบ
ของโรงเรียนมีหน้าที่ในการตอบแบบส ารวจหน่วยงานละ 1 ชุด โดยเข้าระบบ ITAS เพ่ือตอบแบบส ารวจ 1 ชุด การตอบ
แบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม ให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์หลักของ
โรงเรียน ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยโรงเรียนสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละ
ข้อ 
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กำรรำยงำนผลกำรประเมิน 
          การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating 
Score ) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 
               การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 
(บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมินจ านวน 10 ตัวชี้วัด โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 
95.65 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ AA (Excellence) อยู่ในอันดับที่ 4 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ตามค าสั่งที่   221/2563  ลงวันที่  พฤศจิกายน  2563 
ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติและก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
               1. วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
จ าแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโดยมีคะแนนทั้ง 3 ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 
                - คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
ประจ าปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 29.70 จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 
                - คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
ประจ าปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 29.61 จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 
                - คะแนนแบบตรวจการ เปิ ด เผยข้ อมู ลส าธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจ าปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 36.34 จากค่าน้ าหนักคะแนน 40 คะแนน 
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แผนภำพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักคะแนนตามแหล่งข้อมูล 

               จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔    (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) 
ได้คะแนนโดยรวมเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 95.25 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ AA 
(Excellence) ซึ่งเป็นระดบัที่ดีเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงกระบวนการท างานที่มีความโปร่งใสภายในองค์กร 
               2. วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
จ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด เรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ าสุด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับ หมำยเหตุ 
1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 100 AA Excellence 
2 กำรใช้งบประมำณ 100 AA Excellence 

10 กำรป้องกันกำรทุจริต 100 AA Excellence 

6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 99.63 AA Excellence 

8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 99,32 AA Excellence 

5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 99.27 AA Excellence 

4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 98.34 AA  Excellence 

3 กำรใช้อ ำนำจ 97.80 AA Excellence 

7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 96.75 AA Excellence 

9 กำรเปิดเผยข้อมูล 81.71 B Good 
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แผนภำพที่ 2 ผลการประเมินจ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 
               จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านส าราญ
เพ้ียฟาน) ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วั ดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง
และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 
        2.1 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ  99.01  อยู่ในระดับ AA (Excellence) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมี
แนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มี
ความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
        จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
        (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนจากการประเมินจากการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มในการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อทั่วไปแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
        (2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.80 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ
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รับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานตนเองได้ 
        (3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.34 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาต่อการมอบหมายงาน 
        (4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.27 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในใน
การน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
การยืมที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า บุคลากรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
        (5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.63 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
                2.2 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่  6-8 ได้คะแนนเท่ากับ  98.70  อยู่ในระดับ AA (Excellence)  บ่ง
ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งเป็นเงินทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่
อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
        จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ 
        (1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมี่ความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าประโยชน์ของพวกพ้องอ ยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น 
ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนอีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูล การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดีขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 
        (2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.78 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบรวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา
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ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงาน
ควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม และการร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 99.32 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึง
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการด าเนินการใน
เรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
        2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 90.85 อยู่ในระดับ AA (Excellence)   บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงาน
มีการวางระบบในการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็น
ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าการป้องกันการทุจริตของภายในหน่วยงานยังมีอยู่หรืออาจจะเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยภาพรวมแล้ว
ได้คะแนนในระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สามารถเป็นต้นแบบในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ราชการอ่ืน ๆ 
ได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
 จุดที่ควรพัฒนำ (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 90) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
        (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.71 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ 1) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน การประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน อย่างไรก็ตามหน่วยงานให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยได้เร่งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งรณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริตใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใช้วิธีการบริหารบุคคลระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพ่ือสร้างหน่วยงานในสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 
        จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
        (2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง  ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ 2 ประเด็น คือ 1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต  2) มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
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                3. สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำแนกตำมตัวชี้วัด และจ ำแนกตำมเครื่องมือ
ประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ล ำดับแรก และคะแนนต่ ำสุด 3 ล ำดับสุดท้ำย มีผล ดังนี้ 
                    4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนกตามตัวชี้วัด และเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด คือ 
                        4.1.1 ผลการด้านการปฏิบัติหน้าที่ (100) 
                        4.1.2 ผลการประเมินด้านการใช้งบประมาณ (100) 
                        4.1.3 ผลการประเมินด้านการป้องกันการทุจริต (100) 
                    4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนกตามตัวชี้วัดและเครื่องมือประเมินที่มีคะแนนต่ าสุด 3 ล าดับสุดท้าย คือ 
                        4.2.1 มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุด ล าดับที่ 1 คือ การเปิดเผยข้อมูล (81.71) 
                        4.2.2 มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุด ล าดับที่ 2 คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (96.75) 
                        4.2.3 มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุด ล าดับที่ 3 คือ การใช้อ านาจ (97.80) 
                ๔. ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563   จ ำแนกตำมรำยตัวชี้วัด 10 
ตัวช้ีวัด มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด/รำยละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

คะแนน 100 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด มีความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน 
ระยะเวลา และเท่าเทียมกัน ปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ มีความเสียสละ รับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ อ่ืน  ๆ ทั้ งในองค์กรหรือต่อ
บุคคลภายนอก  

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 

คะแนน 100 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการรายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ทาง
เว็ บ ไซ ต์ ข อ งอ งค์ ก ร  แ ล ะมี ก า ร ใช้ จ่ า ย
งบ ป ร ะ ม า ณ อ ย่ า ง คุ้ ม ค่ า  เป็ น ไป ต า ม
วัตถุประสงค์การเบิกจ่ายเงินของงานแต่ละฝ่าย
ตามข้อเท็จจริง ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมาย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าเดินทาง 
ฯลฯ นอกจากนี้ ยั ง เปิ ด โอกาสให้ ครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
ด้วย 

การจัดซื้อจัดจ้างในบางรายการไม่
เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
อาจเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและ
พวกพ้องได้ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  
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ตัวช้ีวัด/รำยละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
คะแนน 97.80 ระดับ AA 

ผ่านการประเมิน 

มีการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส การคัดเลือก
บุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง เข้า
อบรม การมอบรางวัลต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ผู้บริหารไม่มีการสั่ง
การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าธุระส่วนตัว หรือท า
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีการแทรกแซงการ
บริหารงานบุคคล รวมทั้งการซื้อขายต าแหน่ง 
และไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

คะแนน 98.34 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

ไม่มีการน าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็น
ของตนเองหรือไปให้ผู้อื่น และมีกระบวนการ
ในการให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติ เช่น การขอใช้ห้องประชุม การขอยืม
โต๊ะเก้าอ้ี เป็นต้น 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

คะแนน 99.27 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

นายธนวรรธน์  ธะนะค ามา ผู้อ านวยการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ย
ฟาน) ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง โดยมีการก าชับและทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน
โรงเรียนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในเพื่อให้
การทุจริตภายในองค์กรลดน้อยลงหรือไม่มีการ
ทุจริตเกิดข้ึน มีช่องทางการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ซึ่งสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับบุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบ
เห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน  

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 99.63 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัดตามข้ันตอน ระยะเวลาและเท่า
เทียมไม่เลือกปฏิบัติ  ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ   
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมาและไม่เรียกรับหรือไม่ให้เงิน 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
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ตัวช้ีวัด/รำยละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

คะแนน 96.75 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรในเรื่องต่าง ๆ
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ติชมและช่องทาง
ถามตอบ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้าน
ส าราญเพ้ียฟาน) และกล่องรับฟังความคิดเห็น 
แสดงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร e-mail ของ
โรงเรียน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแสดง
ความคิดเห็น และถามตอบร้องเรียน ร้องทุกข์
ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้  

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

คะแนน 99.32 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มา
ติ ด ต่ อ เข้ าม ามี ส่ วน ร่ วม ในการป รับ ป รุ ง
พัฒนาการด าเนินงาน โดยส ารวจความคิดเห็น
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
คะแนน 81. ระดับ B 

ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลในการด าเนินงานที่แสดง
ถึงการด าเนินงานที่เป็นธรรม โปร่งใสในการ
ด าเนินงานที่มีความครบถ้วน ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) จ านวน 5 ประเด็น 
1.ข้อมูลพ้ืนฐาน 2. การบริหารงานทั่วไป  
3.การบริหารเงินและงบประมาณ  
4.การบริหารและจัดการบุคคล  
5.การส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กร 

การเปิดเผยข้อมูลในบางประเด็น เช่น
การบริหารเงินและงบประมาณ รวมถึง
การส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กรยัง
ไม่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ภารกิจการให้บริการมากเท่าที่ควร แต่
ทั้งนี้โรงเรียนได้ด าเนินการด้วยความ
โปร่งใสภายใต้กรอบคุณธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน  
การทุจริต 

คะแนน 100 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลการทุจริตที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง  
มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรมเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ
ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ใน 2 ประเด็น 
คือ 1.การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
และ 2.การจัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
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            5. ผลกำรวิเครำะห์เป็นประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 
๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) 
                จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการจัดท ามาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน 10 ตัวชี้วัด และได้ร่วมกันก าหนดประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่มีคะแนนต่ าสุด 3 ล าดับสุดท้าย และคะแนน
ต่ าสุดของแต่ละเครื่องมือ ดังนี้ 

1) เครือ่งมือประเมิน IIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ าสุด คือ การใช้อ านาจ คะแนน 97.80 
2) เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ าสุด คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน 96.75  
3) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ าสุด คือ การเปิดเผยข้อมูล คะแนน 81.71                  

          *** ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญ
เพี้ยฟำน) มี 1 ตัวชี้วัด คือ 
               1) ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 81.71) มี 2 ประเด็น ดังนี้  
                    1.1) การรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้าน
ส าราญเพ้ียฟาน) ยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของแต่ละฝ่าย เนื่องจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ได้รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจโดยใช้ข้อมูล และแบบสอบถามเก่ียวกับมาตรฐานของ
โรงเรียน ซึ่งประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายในองค์กร ซึ่งข้อค าถามอาจจะไม่สัมพันธ์และสอดคล้อง
กับกระบวนการท างาน รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการและการเปิดเผยข้อมูลของโรงเรียน  
                    1.2) การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ยังขาดความ
ชัดเจนและหาข้อมูลค่อนข้างยาก เนื่องจากยังขาดกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ดี ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็ว ท าให้ผลส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ผลความพึง
พอใจในระดับที่ไม่เป็นที่น่าพอใจและต้องพัฒนาปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็
ตามหน่วยงานให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยได้เร่งสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งรณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการ
ทุจริตใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใช้วิธีการบริหารบุคคลระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างหน่วยงานในสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 
              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน      บูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ            ธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาในงบด าเนินงาน เพ่ือน ามาด าเนินงานในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวชี้วัด  
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ส่วนที่ 3 

กำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส 
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน)ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) เพ่ือน าสู่การแก้ไข
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้าน
ส าราญเพ้ียฟาน)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีรายละเอียดการขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้ 
               1. จัดท ำและประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ 
(บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) ซึ่งมีทั้งหมด 7 มำตรกำร ดังนี้ 
          1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
          2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
         3) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
          4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
          5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
  7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
               2. ก ำหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรของแต่ละมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) 
               3. จัดท ำปฏิทินขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) 
               4. กำรติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 
๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) 
              ดังรำยละเอียด ด ำเนินกำรแต่ละมำตรกำร ดังนี้ 

1. จัดท ำและประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ 
(บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) ซึ่งมีทั้งหมด 7 มำตรกำร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



14 
 

                1.1 มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
                      ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคน
ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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1.2 มำตรกำรในกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
 ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส ารายเพ้ียฟาน) ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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 1.3 มำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบน 
 ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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 1.4 มำตรกำรในกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ประกาศมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวมและ
แจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้ 
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 1.5 มำตรกำรให้ประชำชน ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
 ประกาศมาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้ 
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 1.6 มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ 
 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 



24 
 

 1.7 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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 2. ก ำหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรของแต่ละมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) 
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3. จัดท ำปฏิทินขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

วันที่ กิจกรรม หมำยเหตุ 
1 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

ภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
 

21 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) เพ่ือวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือ
วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา/ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน รวมถึงก าหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ 2564 
และก าหนดผู้ควบคุม ก ากับติดตามมาตรการ 

 

19 พฤษภาคม 2564 ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรภายใน
และข้าราชการในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติ 

 

10 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ 

 

7 กรกฎาคม 2564 จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์และ ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทุกวันพุธหลังข่าวพุธเช้าสพฐ. เพ่ือ
ร่วมกันสะท้อนผลการด าเนินงาน 

 

30 กันยายน 2564 กลุ่มนิเทศฯ จัดท าการสรุป วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

10 พฤศจิกายน 2564 จัดท ารายงานผลการสะท้อนผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้ผู้อ านวยการ
และที่ประชุมรับทราบเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ให้สาธารณชนรับทราบต่อไป 
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4. กำรติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 
๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน)  

 

 



30 
 

 

 

 



31 
 

ส่วนที่ 4 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ภำยในโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพ้ียฟำน) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง 
จุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และพัฒนาในประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งการก ากับ ติดตาม และการสรุปรายงานผล ได้ก าหนดให้ฝ่ายได้รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสได้มีการ
บันทึกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงาน และน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามแต่ละ
มาตรการ ดังนี้ 
4.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
       1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 
(บ้านส าราญเพี้ยฟาน)  ได้มีการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามท่ีได้
ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1.1 มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ผ่านทางเว็บไซต์ https://thairath84.kkzone1.go.th 
 

https://thairath84.kkzone1.go.th/
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           1.2 มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามระบบ e-GP 

           1.3 มีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

       2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะ 
           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ได้มีการด าเนินการตามมาตรการมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะ ตามที่ได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
           2.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน)   
https://thairath84.kkzone1.go.th ดังนี้ 
 ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7  
             - โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

https://thairath84.kkzone1.go.th/
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           - อ านาจหน้าที่ 
 

 

          - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
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           ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 9 
             - แผนงาน/โครงการ  
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            - งบประมาณรายจ่าย 
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            - คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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        3. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการป้องกันการรับสินบนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ได้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ตามที่ได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนี้ 
           3.1 มีการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและป้องกันการทุจริตในหน้าที่ เช่น การรับสินบน การรับของขวัญ ของ
รางวัลต่างๆ จากผู้มาติดต่องาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
           3.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เช่น กิจกรรมไหว้ขอพรจากผู้
อาวุโสโดยไม่มีของขวัญ ของก านัล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลส าคัญๆ ต่างๆ โดยไม่มีการรับสินบน 

      

 

        4. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ได้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
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        - มีการประชุมเพ่ือแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือให้บุคลากรภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่และผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

 

       5. ผลกำรด ำเนนิงำนตำมมำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ได้มีการด าเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามท่ีได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
          5.1 มีการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการด าเนินงาน มาร่วมประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
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5.2 มีค าสั่งใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการด าเนินงาน เช่น กรรมการสถานศึกษา คณะครู มาร่วมประชุมวาง
แผนการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 

  6. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ 
           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ (บ้านส ารายเพี้ยฟาน)  ได้มีการด าเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจตามที่ได้ก าหนด อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 
           6.1 มีการจัดท าช่องทางในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแสดง
ความคิดเห็นในการด าเนินงานของผู้บริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
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            6.2 มีการจัดประชุมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร  
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        7. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ได้มีการด าเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามที่ได้
ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
          7.1 มีการจัดท าแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานและจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
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            7.2 มีการจัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้าน
ส าราญเพ้ียฟาน) เพ่ือบุคลากรในส านักงานเขต บุคคลภายนอก ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง
นี้ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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      7.3 มีการจัดท ารายงานสรุปผลการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สาธารณชน
ได้รับรู้และรับทราบข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปีของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
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4.2 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถของมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ในกำรแก้ไขปัญหำ จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนำ 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ได้มีการประกาศใช้มาตรการ และก ากับ ติดตามการใช้
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน และมีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงาน และการด าเนินงานที่แสดงถึงการด าเนินการตามาตรการที่ได้ด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
           1. บุคลำกรทุกคนรบัรู้ รับทรำบ ถึงมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำยใน
หน่วยงำนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน)  

กลุ่ม/หน่วย 
บุคลำกร
ทั้งหมด 

เข้ำร่วมประชุม/อบรม 
คน ร้อยละ 

บริหารวิชาการ 6 คน 6 คน 100 
บริหารงานบุคคล 1 คน 1 คน 100 

บริหารงานการเงิน 4 คน 4 คน 100 

บริหารงานทั่วไป 4 คน 4 คน 100 
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           2. ทุกกลุ่มงำนมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในของโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน)  
ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

กลุ่ม / หน่วย 

ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อ
สาธารณะ 

ป้องกันการรับ
สินบน 

ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวม 

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมใน

การด าเนินงาน 

ตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 

จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ

ทุจริต 
มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการปฏิบัติ ไม่มี มีการปฏิบัติ ไม่มี มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี 

บริหารวิชาการ √  √  √  √  √  √  √  

บริหารงานบุคคล √  √  √  √  √  √  √  

บริหารงานการเงิน √  √  √  √  √  √  √  

บริหารงานทั่วไป √  √  √  √  √  √  √  
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 3. หลังจำกที่ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนและก ำหนดปฏิทิน ก ำหนด
ผู้รับผิดชอบแล้ว แต่ละฝ่ำยได้น ำมำตรกำรสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆได้รับกำรแก้ไข  
           จากการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการด าเนินงานที่น าสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน และประเด็นที่ควรพัฒนาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน)ให้ดีขึ้น ซึ่งมีการ
ด าเนินงานตามกรอบและภารกิจของงานอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีความโปร่งใสตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ทั้ง 7 
มาตรการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและร่วมในการ
ด าเนินงานเพ่ือแสดงถึงการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต เป็นระบบและมีความโปร่งใสของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 
(บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
 ปัญหำ อุปสรรค 
 1. ปัญหาการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญ
เพ้ียฟาน) เป็นภารกิจส่วนรวมขององค์กรที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายท าให้การประสานงานในด้านข้อมูลต่างๆ 
อาจจะเกิดความล่าช้า ไม่สมบรูณ์ของข้อมูลในบางภารกิจ เพราะบุคลากรอาจมีภารกิจอ่ืน ๆ ท าให้งานในส่วนของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด OIT อาจจะมีการด าเนินงานไม่รวดรวด และต่อเนื่องเท่าท่ีควร 
 3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ท าให้การด าเนินงาน
เพ่ือท าการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ีย
ฟาน)ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ล่าช้า และปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 
 4. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ท าให้การด าเนินงานบางกิจกรรมต้องเร่งรีบและเกินก าหนดระยะเวลา 
 5. รายละเอียดประเด็นการประเมินตามตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีความล่าช้าใน
การชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลในประเด็นการประเมินใหม่ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ควรเป็นภารกิจประจ าของกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 2. ควรมีแผนการด าเนินงานโดยจัดท าปฏิทินผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้เป็นระบบอย่างเป็นชัดเจนและ
ด าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 
 3. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การด าเนินการในระบบ
ต่างๆ ทั้งการจัดประชุม สัมมนา อบรม อาจจะมีข้อจ ากัด ดังนั้นอาจจะใช้การบูรณาการในการด าเนินกิจกรรมหรือ
อาจจะมีการประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดและควบคุม ก ำกับ ติดตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๘๔ (บ้ำนส ำรำญเพี้ยฟำน) 
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