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คำนำ 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ดำเนินการการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรม 

และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียน มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือนำข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่

การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และนำแนวทางผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วย งาน

ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) 

และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –

๒๕๖๔)  

 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
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สารบญั 

              หนา้ 

คำนำ         

สารบัญ     

สว่นที ่๑ บทนำ 

          - หลักการและเหตุผล         ๑     

 - วัตถุประสงค์         ๒ 

          -  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน         ๒ 

สว่นที ่๒ การวเิคราะหผ์ลการประเมนิ  

          - วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ 

 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

จำแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   ๔ 

          - วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ 

 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

จำแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด   ๕ 

- สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)   ๙ 

- ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)   ๙ 

สว่นที ่๓ การขบัเคลือ่นมาตรการสง่เสริมคุณธรรม และความโปรง่ใสของโรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๘๔  

           (บา้นสำราญเพีย้ฟาน) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

          - การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   ๑๓ 

สว่นที ่๔ ผลการดำเนนิงานตามมาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสของโรงเรยีนไทยรฐัวิทยา ๘๔  

           (บา้นสำราญเพีย้ฟาน) 

           - ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   ๓๑ 

            - ผลการประเมินความสามารถของมาตรการในการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา  ๔๖ 

           - สรุปผล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ    ๔๘ 

ข 
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ภาคผนวก 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดและควบคุม กำกับ ติดตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)   ๔๙
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ส่วนที ่๑  

บทนำ 

หลักการและเหตผุล 

               คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 

(Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรม การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรร

มาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี

มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ การทุจริตยกระดับเจตจำนงทาง

การเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้  การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ และนโยบายด้านการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล

และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง นอกจากนี้มติ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงาน ภาครัฐทุกหน่วย งานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนากรดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ และในการนี้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดให้ทุกสำนักงานเขตพ้ืนที่

ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 

๒๕๕๘ และประเมินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้อง

ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องรับการประเมินทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของ

หน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขต จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 

2. การใช้งบประมาณ 

3. การใช้อำนาจ 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
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5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 

9. การเปิดเผยข้อมูล 

10. การป้องกันการทุจริต 

              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน)เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อนการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงานป.ป.ช. และสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดอย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือจัดทำแนวทางการพัฒนา กำหนดเป็น

มาตรการเพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน)จึงได้

จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น 

วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือเก็บรวมรวมข้อมูลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 

2. เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินและหาแนวทางในการพัฒนาดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ

สถานศึกษา 

3. เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรับปรุงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 

 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ จำแนก ออกเปน็ ๓ เครือ่งมอื ดังนี ้

 ๑) แบบวัดการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

หมายถึง บุคลากรของโรงเรียน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงาน ที่ทำงานให้กับ

หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  

 ๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับโรงเรียน นับตั้งแต่

ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นมา 

 ๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
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เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของ

โรงเรียนมีหน้าที่ในการตอบแบบสำรวจหน่วยงานละ ๑ ชุด โดยเข้าระบบ ITAS เพ่ือตอบแบบสำรวจ ๑ ชุด การตอบ

แบบสำรวจ OIT ในแต่ละข้อคำถาม ให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์หลักของ

โรงเรียน ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยโรงเรียนสามารถระบุ URL ได้มากกว่า ๑ URL ในแต่ละ

ข้อ 

การรายงานผลการประเมิน 

          การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating 

Score ) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้ 

ระดบั คะแนน หมายเหต ุ
AA Excellence ๙๕.๐๐ – ๑๐๐ ผ่าน 
A Very Good ๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ ผ่าน 
B Good ๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ ไม่ผ่าน 
C Fair ๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

D Poor ๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor ๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

F  Fail ๐ – ๔๙.๙๙ ไม่ผ่าน 
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ส่วนที ่๒ 

การวิเคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหน่วยงาน  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

               การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 

(บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) มีผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมินจำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด โดยรวมได้

คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย ๙๕.๖๕ ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ AA (Excellence) 

อยู่ในอันดับที่ ๑ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ 

              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมความ

โปร่งใสภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ตามคำสั่งที่   ๒๒๑/๒๕๖๔  ลงวันที่  พฤศจิกายน  

๒๕๖๔ ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย

เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติและกำหนดมาตรการเพ่ือ

ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

               ๑.๑ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๘๔ 
(บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ จากการประเมินโรงเรียน ทั้งสิ้น 
๕๐ โรงเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๕๒ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA 
(Excellence)  
               ๑.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๘๔ (บ้าน
สำราญเพ้ียฟาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้คะแนน ๙๘.๕๒ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA โดย ตัวชี้วัด ๑,๕ และ ๑๐ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐.๐๐ คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ
กว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด ๙  ได้คะแนน ๙๔.๖๔ คะแนน 
               ๑.๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 
(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตา่งของคะแนน ITA 
๒๕๖๓ ๙๕.๖๕ - -  

๒๕๖๔ ๙๘.๕๒ - + ๒.๘๗ 
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            ๑.๔ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ จำแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโดยมีคะแนนทั้ง ๓ 

ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 

                ๑) คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

ประจำปี ๒๕๖๓ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย ๒๙.๘๓ จากค่าน้ำหนักคะแนน ๓๐ คะแนน 

                ๒ ) ผลการประเมิน จากผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ ายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) ประจำปี ๒๕๖๔ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย ๒๙.๗๖ จากค่าน้ำหนักคะแนน ๓๐ คะแนน 

                ๓ ) คะแนนแบบตรวจการเปิด เผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ประจำปี ๒๕๖๔ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย ๓๘.๙๒ จากค่าน้ำหนักคะแนน ๔๐ คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่๑ แสดงผลการวเิคราะหค์า่นำ้หนักคะแนนตามแหล่งขอ้มลู 

                ๑.๕ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญ

เพ้ียฟาน) เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผย

ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 

 

คะแนนเฉล่ียแต่ละด้าน ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ 
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ตวัชีว้ดัที่ 1
การปฏิบติั
หนา้ที่

ตวัชีว้ดัที่ 2
การใช้

งบประมา
ณ

ตวัชีว้ดัที่ 3
การใช้
อ  านาจ

ตวัชีว้ดัที่ 4
การใช้
ทรพัยส์นิ
ของทาง
ราชการ

ตวัชีว้ดัที่ 5
การแกไ้ข
ปัญหาการ
ทจุริต

ตวัชีว้ดัที่ 6
คณุภาพ
การ

ด าเนินงาน

ตวัชีว้ดัที่ 7
ประสทิธิภา
พการ
สื่อสาร

ตวัชีว้ดัที่ 8
การ

ปรบัปรุง
การท างาน

ตวัชีว้ดัที่ 9
การเปิดเผย
ขอ้มลู

ตวัชีว้ดัที่ 
10 การ

ปอ้งกนัการ
ทจุริต

ชดุขอ้มลู 1 100 98.68 99.38 98.17 100 99.4 98.93 99.25 94.64 100

คะแนนรวม  ๙๘ .๕๒

ตวัชีว้ดั ประเด็นตวัชีว้ดั คะแนน ระดบั หมายเหต ุ
๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๑๐๐.๐๐ AA ผ่าน 
๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๑๐๐.๐๐ AA ผ่าน 

๑๐ การป้องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ AA ผ่าน 
๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๙๙.๔๐ AA ผ่าน 
๓ การใช้อำนาจ ๙๙.๓๘ AA ผ่าน 
๘ การปรับปรุงการทำงาน ๙๙.๒๕ AA ผ่าน 
๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๙๘.๑๗ AA ผ่าน 
๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๘.๙๓ AA ผ่าน 
๒ การใช้งบประมาณ ๙๘.๖๘ AA ผ่าน 
๙ การเปิดเผยข้อมูล ๙๔.๖๔ A ผ่าน 

 

ระดับ คะแนน หมายเหต ุ
AA Excellence ๙๕.๐๐ – ๑๐๐ ผ่าน 
A Very Good ๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ ผ่าน 
B Good ๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ ไม่ผา่น 
C Fair ๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ ไม่ผา่น 
D Poor ๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ ไม่ผา่น 
E Extremely Poor ๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ ไม่ผา่น 
F Fail ๐ – ๔๙.๙๙  

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

แผนภาพที ่๒ ผลการประเมนิจำแนกรายละเอยีดตามตวัชีว้ดั 
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๒. การวเิคราะห์ขอ้มลูผลการประเมนิ ITA ไปสู่การปรบัปรงุแก้ไขการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

               จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญ

เพ้ียฟาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง

และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 

        ๒.๑ ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ ๑ - ๕ ได้คะแนนเท่ากับ  ๙๙.๔๔  อยู่ในระดับ AA (Excellence) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงาน

มีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มี

ความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

        จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) จำนวน ๕ ตัวชี้วัด คือ 

        (๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เป็นคะแนนจากการประเมินจาก

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด

ไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มในการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มา

ติดต่อทั่วไปแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

        (๒) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๘.๖๘ เป็นคะแนนจากการประเมินการ

รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย

งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสจนถึงลักษณะการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง การเบิก

จ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

และการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานตนเองได้ 

        (๓) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๙.๓๘ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้

ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย

งาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม

และไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาต่อการ

มอบหมายงาน 

        (๔) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๙.๑๗ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้

ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
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ภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม

ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง

หน่วยงานจะต้องมีการยืมที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า บุคลากรได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการ

ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

        (๕) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  

        ๒.๒ ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่  ๖ - ๘ ได้คะแนนเท่ากับ  ๙๙.๑๙  อยู่ในระดับ AA (Excellence)  บ่งชี้ให้ เห็นว่า

ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่

เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งเป็นเงินทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณ

เป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

        จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) จำนวน ๓ ตัวชี้วัด คือ 

        (๑) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๙.๔๐ เป็นคะแนนจากการประเมิน

การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมี่ความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน 

ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ

ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น 

ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนอีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึง

แหล่งข้อมูล การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดีขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 

        (๒) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๘.๖๘ เป็นคะแนนจากการประเมิน

การรับรู้ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบรวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริ การ นอกจากนี้หน่วยงาน

ควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม และการร้องเรียนการทุจริต
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ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

        (๓) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ๙๙.๒๕ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้

ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึง

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการดำเนินการใน

เรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเ พ่ือให้

สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

        ๒.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ – ๑๐ ได้คะแนนเท่ากับ ๙๗.๓๒ อยู่ในระดับ AA (Excellence)   บ่งชี้ให้เห็นว่า 

หน่วยงานมีการวางระบบในการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ

ทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าการป้องกันการทุจริตของภายในหน่วยงานยังมีอยู่หรืออาจจะเกิดขึ้นได้ ทำให้

โดยภาพรวมแล้วได้คะแนนในระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใส

แก่ราชการอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งมีจุดแข็ง ดังต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ 

        (๑) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๖๔ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน ๕ ประเด็น คือ ๑) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน การประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  ๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ ๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดำเนินการตามนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน อย่างไรก็ ตามหน่วยงานให้
ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยได้เร่งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งรณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริตใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใช้วิธีการบริหารบุคคลระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพ่ือสร้างหน่วยงานในสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
การดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 
        (๒) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ๒ ประเด็น คือ ๑) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ
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เสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต  ๒) มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   

                ๓. สรปุผลการวเิคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของโรงเรยีนไทยรฐั

วทิยา ๘๔ (บา้นสำราญเพี้ยฟาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามตวัชีว้ดั และจำแนกตามเครือ่งมอืประเมนิ ที่

มีคะแนนสูงสดุ ๓ ลำดบัแรก และคะแนนต่ำสดุ ๓ ลำดบัสดุทา้ย มีผล ดังนี ้

                    ๔.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จำแนกตามตัวชี้วัด และเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด คือ 

                        ๔.๑.๑ ผลการด้านการปฏิบัติหน้าที่ (๑๐๐) 

                        ๔.๑.๒ ผลการประเมินด้านการใช้งบประมาณ (๑๐๐) 

                        ๔.๑.๓ ผลการประเมินด้านการป้องกันการทุจริต (๑๐๐) 

                    ๔.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จำแนกตามตัวชี้วัดและเครื่องมือประเมินที่มีคะแนนต่ำสุด ๓ ลำดับสุดท้าย คือ 

                        ๔.๒.๑ มผีลการประเมินคะแนนต่ำสุด ลำดับที่ ๑ คือ การเปิดเผยข้อมูล (๙๔.๖๔) 

                        ๔.๒.๒ มผีลการประเมินคะแนนต่ำสุด ลำดับที่ ๒ คือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (๙๘.๑๗) 

                        ๔.๒.๓ มผีลการประเมินคะแนนต่ำสุด ลำดับที่ ๓ คือ การใช้งบประมาณ (๙๘.๖๘) 

                ๔. ผลการวเิคราะหจ์ดุแขง็ จุดออ่น ผลการประเมินคุณธรรม และความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของ

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๘๔ (บา้นสำราญเพีย้ฟาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   จำแนกตามรายตวัชีว้ดั ๑๐ 

ตวัชีว้ดั มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตวัชีว้ดั/รายละเอยีด จดุแข็ง จดุออ่น 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติ

หน้าที่ 
คะแนน ๑๐๐ ระดับ AA 

ผ่านการประเมิน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน 
ระยะเวลา และเท่าเทียมกัน ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ 
มีความเสียสละ รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ไม่มีการเรียกรับเงิน 
ท รั พ ย์ สิ น  ห รื อป ระ โยช น์ อ่ื น  ๆ  ทั้ ง ใน อ งค์ ก รห รื อ ต่ อ
บุคคลภายนอก  

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้
งบประมาณ 

คะแนน ๙๘.๖๘ ระดับ 
AA 

ผ่านการประเมิน 

มีการจัดทำแผนปฏิบัติการรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กร และมีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเบิกจ่ายเงิน
ของงานแต่ละฝ่ายตามข้อเท็จจริง ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมาย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าเดินทาง ฯลฯ นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนด้วย 

การจัดซื้อจัดจ้างในบาง
รายการไม่เป็นไปตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
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ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ 
คะแนน ๙๙.๓๘ ระดับ AA 

ผ่านการประเมิน 

มีการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส การคัดเลือก
บุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือเลื่อนตำแหน่ง เข้า
อบรม การมอบรางวัลต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ผู้บริหารไม่มีการสั่ง
การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุระส่วนตัว หรือทำ
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีการแทรกแซงการ
บริหารงานบุคคล รวมทั้งการซื้อขายตำแหน่ง 
และไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

คะแนน ๙๘.๑๗ ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

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

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

คะแนน ๑๐๐ ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา ผู้อำนวยการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ย
ฟาน) ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง โดยมีการกำชับและทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน
โรงเรียนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในเพื่อให้
การทุจริตภายในองค์กรลดน้อยลงหรือไม่มีการ
ทุจริตเกิดข้ึน มีช่องทางการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ซึ่งสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับบุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบ
เห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน  

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

คะแนน ๙๙.๖๓ ระดับ AA 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัดตามข้ันตอน ระยะเวลาและเท่า

มีจดุอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
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ผ่านการประเมิน เทียมไม่เลือกปฏิบัติ  ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ   
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมาและไม่เรียกรับหรือไม่ให้เงิน 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 

 

ตวัชีว้ดั/รายละเอยีด จดุแข็ง จดุออ่น 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพ 

การสื่อสาร 
คะแนน ๙๘.๙๓ ระดับ AA 

ผ่านการประเมิน 

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

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้  

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

คะแนน ๙๙.๒๕ ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มา
ติ ด ต่ อ เข้ าม ามี ส่ วน ร่ วม ในการป รับ ป รุ ง
พัฒนาการดำเนินงาน โดยสำรวจความคิดเห็น
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
คะแนน ๙๔.๖๔ ระดับ A 

ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลในการดำเนินงานที่แสดง
ถึงการดำเนินงานที่เป็นธรรม โปร่งใสในการ
ดำเนินงานที่มีความครบถ้วน ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จำนวน ๕ ประเด็น 
๑.ข้อมูลพื้นฐาน ๒. การบริหารงานทั่วไป  

การเปิดเผยข้อมูลในบางประเด็น เช่น
การบริหารเงินและงบประมาณ รวมถึง
การส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กรยัง
ไม่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ภารกิจการให้บริการมากเท่าที่ควร แต่
ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินการด้วยความ
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๓.การบริหารเงินและงบประมาณ  
๔.การบริหารและจัดการบุคคล  
๕.การส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กร 

โปร่งใสภายใต้กรอบคุณธรรม 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน  
การทุจริต 

คะแนน ๑๐๐ ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลการทุจริตที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง  
มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรมเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ
ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ใน ๒ ประเด็น 
คือ ๑.การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
และ ๒.การจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

 

            ๕. ผลการวเิคราะหเ์ป็นประเดน็ขอ้บกพรอ่ง/จดุออ่นทีจ่ะตอ้งแกไ้ขเรง่ดว่น ของโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๘๔ 

(บา้นสำราญเพีย้ฟาน) 

                จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน ๑๐ ตัวชี้วัด และได้ร่วมกันกำหนดประเด็นที่ต้องแก้ไขโดย

เร่งด่วน ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่มีคะแนนต่ำสุด ๓ ลำดับสุดท้าย และ

คะแนนต่ำสุดของแต่ละเครื่องมือ ดังนี้ 

1) เครื่องมือประเมิน IIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ำสุด คือ การใช้งบประมาณ คะแนน ๙๘.๖๙ 

2) เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ำสุด คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน ๙๘.๙๓ 

3) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ำสุด คือ การเปิดเผยข้อมูล คะแนน ๙๔.๖๔                
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ส่วนที ่๓ 

การขับเคลือ่นมาตรการส่งเสรมิคุณธรรม และความโปรง่ใส 

ของโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๘๔ (บา้นสำราญเพีย้ฟาน) ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน)ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) เพ่ือนำสู่การแก้ไข

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้าน

สำราญเพ้ียฟาน)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล มีรายละเอียดการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ 

               ๑. จัดทำและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 

(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ซึ่งมีทั้งหมด ๗ มาตรการ ดังนี้ 

          ๑) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
          ๒) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
         ๓) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
          ๔) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
          ๕) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
  ๖) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
  ๗) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
               ๒. กำหนดผูร้บัผดิชอบ และผู้กำกับ ติดตามการดำเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

               ๓. จัดทำปฏิทินขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

               ๔. การติดตาม และรายงานผลการดำเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 

(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

              ดังรายละเอียด ดำเนินการแต่ละมาตรการ ดังนี้ 

๑. จดัทำและประกาศใชม้าตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๘๔ (บา้นสำราญเพีย้

ฟาน) ซึง่มทีัง้หมด ๗ มาตรการ ดังนี ้
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                ๑.๑ มาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสในการจัดซือ้จดัจ้าง 

                      ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคน

ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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๑.๒ มาตรการในการดำเนนิการเผยแพรข่อ้มลูตอ่สาธารณะ 

 ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำรายเพ้ียฟาน) ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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 ๑.๓ มาตรการในการปอ้งกนัการรบัสนิบน 

 ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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 ๑.๔ มาตรการในการปอ้งกนัการขัดกนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม 

 ประกาศมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวมและ

แจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด ดังนี้ 
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 ๑.๕ มาตรการใหป้ระชาชน ผูร้บับรกิาร ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีเข้ามามสีว่นรว่มในการดำเนนิงาน 

 ประกาศมาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด ดังนี้ 
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 ๑.๖ มาตรการตรวจสอบการใชด้ลุยพนิจิ 

 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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 ๑.๗ มาตรการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุริต 

 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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 ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบ และผู้กำกับ ติดตามการดำเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
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๓. จัดทำปฏิทินขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

วนัที ่ กิจกรรม หมายเหต ุ
๑ เมษายน 
๒๕๖๔ 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

 

๒ ๑ 
เ ม ษ า ย น 
๒๕๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา/ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 
รวมถึงกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ
กำหนดผู้ควบคุม กำกับติดตามมาตรการ 

 

๑ ๙ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรภายในและข้าราชการใน
สังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติ 

 

๑ ๐ 
มิ ถุ น า ย น 
๒๕๖๔ 

แต่งตั้งผู้ควบคุม กำกับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
เพ่ือรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ 

 

๗ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์และ ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสทุกวันพุธหลังข่าวพุธเช้าสพฐ. เพ่ือร่วมกันสะท้อนผลการดำเนินงาน 

 

๓ ๐ 
กั น ย า ย น 
๒๕๖๔ 

กลุ่มนิเทศฯ จัดทำการสรุป วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

 

๑ ๐ 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

จัดทำรายงานผลการสะท้อนผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผู้อำนวยการและที่ประชุมรับทราบเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
บนเว็บไซต์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ให้สาธารณชนรับทราบต่อไป 
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๔. การติดตาม และรายงานผลการดำเนนิการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญ

เพี้ยฟาน)  
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ส่วนที ่๔ 

ผลการดำเนนิงานตามมาตรการสง่เสริมคณุธรรมและความโปรง่ใส 

ภายในโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงาน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง 

จุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และพัฒนาในประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเป็น

รูปธรรม ทั้งการกำกับ ติดตาม และการสรุปรายงานผล ได้กำหนดให้ฝ่ายได้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสได้มีการ

บันทึกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามแต่ละ

มาตรการ ดังนี้ 

๔.๑ ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

       ๑. ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 

(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  ได้มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามท่ีได้

กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1.1 มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐ ผ่านทางเว็บไซต์ https://thairath๘๔.kkzone๑.go.th 

 

https://thairath84.kkzone1.go.th/
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           ๑.๒ มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามระบบ e-GP 

           ๑.๓ มีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูล

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

       ๒. ผลการดำเนนิงานตามมาตรการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารตอ่สาธารณะ 

           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ได้มีการดำเนินการตามมาตรการมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ

สาธารณะ ตามที่ได้กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

           ๒.๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน)   

https://thairath๘๔.kkzone๑.go.th ดังนี้ 

 ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗  

             - โครงสร้างหน่วยงาน 

 

https://thairath84.kkzone1.go.th/


35 
 

           - อำนาจหน้าที่ 
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          - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
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           ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ 

             - แผนงาน/โครงการ  
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            - งบประมาณรายจ่าย 
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            - คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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        ๓. ผลการดำเนนิงานตามมาตรการปอ้งกนัการรบัสนิบน 

           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการป้องกันการรับสินบนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ตามที่ได้กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนี้ 

           ๓.๑ มีการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นการสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและป้องกันการทุจริตในหน้าที่ เช่น การรับสินบน การรับของขวัญ ของ

รางวัลต่างๆ จากผู้มาติดต่องาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

           ๓.๒ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เช่น กิจกรรมไหว้ขอพรจาก

ผู้อาวุโสโดยไม่มีของขวัญ ของกำนัล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสำคัญๆ ต่างๆ โดยไม่มีการรับสินบน 

      

 

        ๔. ผลการดำเนนิงานตามมาตรการปอ้งกนัการขัดกนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม 
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           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ได้กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

        - มีการประชุมเพื่อแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือให้บุคลากรภายใน

สำนักงานเขตพ้ืนที่และผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถ

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

 

       ๕. ผลการดำเนนิงานตามมาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มในการดำเนนิงาน 

           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ได้มีการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามท่ีได้กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

          ๕.๑ มีการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงาน มาร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
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๕.๒ มีคำสั่งใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงาน เช่น กรรมการสถานศึกษา คณะครู มาร่วมประชุมวาง

แผนการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 

  ๖. ผลการดำเนนิงานตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดลุยพนิจิ 

           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา ๘๔ (บ้านสำรายเพี้ยฟาน)  ได้มีการดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจตามที่ได้กำหนด อย่างเป็น

รูปธรรม ดังนี้ 

           ๖.๑ มีการจัดทำช่องทางในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแสดง

ความคิดเห็นในการดำเนินงานของผู้บริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักของ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
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            ๖.๒ มีการจัดประชุมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร  

 

 

        ๗. ผลการดำเนนิงานตามมาตรการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ 

           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ โรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ได้มีการดำเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามที่ได้

กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

          ๗.๑ มีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานและจัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจริตของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
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            ๗.๒ มีการจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้าน

สำราญเพ้ียฟาน) เพ่ือบุคลากรในสำนักงานเขต บุคคลภายนอก ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง

นี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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      ๗.๓ มีการจัดทำรายงานสรุปผลการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สาธารณชน

ได้รับรู้และรับทราบข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
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๔.๒ ผลการประเมนิความสามารถของมาตรการสง่เสริมคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงานใน

การแก้ไขปัญหา จดุออ่น จดุที่ควรพฒันา 

          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ได้มีการประกาศใช้มาตรการ และกำกับ ติดตามการใช้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน และมีความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงาน และการดำเนินงานที่แสดงถึงการดำเนินการตามาตรการที่ได้ดำเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรม มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

           ๑. บคุลากรทกุคนรบัรู ้รบัทราบ ถงึมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานภายใน

หนว่ยงานของโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๘๔ (บา้นสำราญเพี้ยฟาน)  

กลุม่/หนว่ย บุคลากรทัง้หมด 
เขา้รว่มประชมุ/อบรม 
คน รอ้ยละ 

บริหารวิชาการ ๖ คน ๖ คน ๑๐๐ 
บริหารงานบุคคล ๒ คน ๒ คน ๑๐๐ 

บริหารงานการเงิน ๔ คน ๔ คน ๑๐๐ 

บริหารงานทั่วไป ๖ คน ๖ คน ๑๐๐ 
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           ๒. ทุกกลุ่มงานมีการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  

ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

กลุม่ / หนว่ย 

ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อ
สาธารณะ 

ป้องกันการรับ
สินบน 

ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวม 

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมใน

การดำเนินงาน 

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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 ๓. หลังจากที่กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและกำหนดปฏิทิน  กำหนด

ผู้รับผิดชอบแล้ว แต่ละฝ่ายได้นำมาตรการสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานต่าง ๆได้รับการแก้ไข  

           จากการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีผลการดำเนินงานที่นำสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็น

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน และประเด็นที่ควรพัฒนาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน)ให้ดีขึ้น ซึ่งมีการ

ดำเนินงานตามกรอบและภารกิจของงานอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีความโปร่งใสตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ทั้ง ๗ 

มาตรการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและร่วมในการ

ดำเนินงานเพ่ือแสดงถึงการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต เป็นระบบและมีความโปร่งใสของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 

(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
 ปัญหา อุปสรรค 

 ๑. ปัญหาการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญ

เพ้ียฟาน) เป็นภารกิจส่วนรวมขององค์กรที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายทำให้การประสานงานในด้านข้อมูลต่างๆ 

อาจจะเกิดความล่าช้า ไม่สมบรูณ์ของข้อมูลในบางภารกิจ เพราะบุคลากรอาจมีภารกิจอ่ืน ๆ ทำให้งานในส่วนของข้อมูล

ตามตัวชี้วัด OIT อาจจะมีการดำเนินงานไม่รวดรวด และต่อเนื่องเท่าท่ีควร 

 ๓. เนื่องเป็นปีการศึกษาที่ได้เปิดภาคเรียน ทำให้ครูต้องเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเติมเต็มให้กับ

นักเรียนที่ขาดหายไปในช่วง โควิด ทำให้การดำเนินงานเพ่ือทำการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานอาจจะมีความคลาดเคลื่อน 

ล่าช้า และปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 

 ๔. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ทำให้การดำเนินงานบางกิจกรรมต้องเร่งรีบและเกินกำหนด

ระยะเวลา 

 ๕. รายละเอียดประเด็นการประเมินตามตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีความล่าช้าใน

การชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลในประเด็นการประเมินใหม่ 

 

 ข้อเสนอแนะ 

 ๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ควรเป็นภารกิจประจำของกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

 ๒. ควรมีแผนการดำเนินงานโดยจัดทำปฏิทินผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้เป็นระบบอย่างเป็นชัดเจนและ

ดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 
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ภาคผนวก 
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คำสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการกำหนดและควบคมุ กำกบั ตดิตามมาตรการสง่เสริมคุณธรรม 

และความโปรง่ใสภายในโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๘๔ (บา้นสำราญเพีย้ฟาน) 

 

พ.ศ.๒๕๖๕ 

๒๓๐/๒๕๖๔ 

พ.ศ.๒๕๖๕ 
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พ.ศ.๒๕๖๔ 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


