
ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

หลักกำรและเหตผุล 
          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำเครื่องมือ
กำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำน
ภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)  “ปัจจุบันกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่
หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำรโดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน ได้ทรำบผลกำร
ประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้
อย่ำงเหมำะสม และท่ีผ่ำนมำพบว่ำ หลำยหน่วยงำนน ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐไปเป็นกรอบในกำรพัฒนำและยกระดับในกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล เกิด
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ในกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชน ให้เข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณะด้วย
ควำมเป็นธรรมผ่ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน มีกำรประกำศขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรอย่ำง
ชัดเจน นอกจำกนี้ ในด้ำนบริหำรจัดกำรในหน่วยงำน ก็ยังพบว่ำ หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันในประเด็น
ที่อำจมีควำมเสี่ยง หรือเป็นช่องทำงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ
สำมำรถยับยั้งกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจเกิดขึ้นได้เท่ำทันสถำนกำรณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงำนภำครัฐทั่ว
ประเทศมีกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่ำว ก็จะท ำให้กำรทุจริตในภำพรวมของประเทศลดลงได้ใน
ที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนในภำพรวมของประเทศ
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นด้วย 
        กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของรัฐบำล ซึ่งส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ก ำหนดให้ทุก
หน่วยงำนต้องด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้องรับกำรประเมินทุกเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 และเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงกำรประเมิน โดยเป็นกำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้สำธำรณชน
รับทรำบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต จ ำนวน 10 ตัวชี้วัด 

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
2. กำรใช้งบประมำณ 
3. กำรใช้อ ำนำจ 
4. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
8. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
9. กำรเปิดเผยข้อมูล 



10. กำรป้องกันกำรทุจริต 
        โรงเรียนหนองชำดพิทยำคม  เป็นหน่วยงำนของรัฐ ที่ต้องด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสโดยรับกำรประเมินตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนป.ป.ช. และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด
อย่ำงต่อเนื่อง และในกำรป้องกันกำรทุจริต จะต้องมีกำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริต ซึ่งจะต้องมีกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในปีที่ผ่ำนมำ 
เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนำ เพ่ือจัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำ ก ำหนดเป็นมำตรกำรเพ่ือด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จึงได้จัดท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ 2563 พร้อมทั้งมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนหนองชำดพิทยำคม ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ขึ้น 
 

วตัถปุระสงค ์
        1. เพื่อรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนหนอง
ชำดพิทยำคม ปีงบประมำณ 2563 
        2. เพื่อจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนหนองชำดพิทยำคม ปีงบประมำณ 
2564 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



ส่วนที่ 2 
กำรด ำเนนิกำรสง่เสรมิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนนิกำรของหนว่ยงำนภำครฐั 

โรงเรียนหนองชำดพทิยำคม  ประจ ำปงีบประมำณ 2563 
         กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของโรงเรียนหนองชำดพิทยำคม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองชำดพิทยำคม  ให้ควำมส ำคัญและให้ควำมร่วมมือใน
กำรขับเคลื่อนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ กำรขับเคลื่อนน ำโดย นำงสำวจำรุณี  ผำสุข  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รวมทั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำเห็นควำมส ำคัญ และตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรประเมิน โดยมีควำมตั้งใจในกำร
จัดท ำเอกสำรตำมภำระงำนและจัดส่งเอกสำร หลักฐำนและรับกำรประเมิน ITA Online (IIT, EIT, OIT) และส่งผลให้
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสนำกรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA Online) ในปีงบประมำณ 2563 
โรงเรียนหนองชำดพิทยำคม ได้คะแนน ๙๔.๑๖ ในปีงบประมำณ 2564 จึงก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โรงเรียนหนองชำดพิทยำคม ดังต่อไปนี้  
1. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนหนองชำดพิทยำคม 
          ๑.๑ ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนหนองชำดพิทยำคม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๑๖ ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
          ๑.๒ วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี 2563 จ ำแนกตำมเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโดยมีคะแนนทั้ง 
3 ส่วน ตำมแหล่งข้อมูลกำรประเมิน ดังนี้ 
                1) คะแนนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
ประจ ำปี 2563 ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละเฉลี่ย 2๖.๐๔ จำกค่ำน้ ำหนักคะแนน 30 คะแนน 
                2) ผลกำรประเมินจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ( External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ประจ ำปี 2563 ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละเฉลี่ย 2๙.๒๖ จำกค่ำน้ ำหนักคะแนน 30 คะแนน 
                3) คะแนนแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจ ำปี 2563 ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละเฉลี่ย ๓๘.๘๖จำกค่ำน้ ำหนักคะแนน 40 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

 
แผนภำพที ่1 แสดงผลกำรวเิครำะหค์ำ่น้ ำหนักคะแนนตำมแหล่งข้อมลู 

คะแนนเฉลีย่แตล่ะด้ำน ปงีบประมำณ 2563 

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๒๕.๐๐

๓๐.๐๐

๓๕.๐๐

๔๐.๐๐

IIT EIT OIT

คะแนนเฉลี่ยแต่ละดา้น  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓



                1.5 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนหนองชำดพิทยำคม เป็นรำย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรในโรงเรียน ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน 
และจำกเอกสำรหลักฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของโรงเรียนหนองชำดพิทยำคม เรียงตำมล ำดับคะแนน
ได้ ดังนี้ 
 

ตวัชีว้ัดที ่ ประเด็นตวัชีว้ดั คะแนนเฉลีย่ร้อยละ ระดบั หมำยเหต ุ
๑ กำรป้องกันกำรทุจริต ๑๐๐ AA Excellence 
๒ คุณภำพกำรด ำเนินงำน ๙๙.๓๘ AA Excellence 
๓ กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ๙๗.๖๘ AA Excellence 
๔ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ๙๕.๕๖ AA Excellence 
๕ กำรปฏิบัติหน้ำที่ ๙๔.๗๒ A Very  Good 
๖ กำรเปิดเผยข้อมูล ๙๔.๒๙ A Very  Good 
๗ กำรใช้อ ำนำจ ๙๒.๐๔ A Very  Good 
๘ กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ๘๖.๔๐ A Very  Good 
๙ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ๘๔.๒๑ B Good 

๑๐ กำรใช้งบประมำณ ๗๖.๗๐ B Good 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภำพที ่2 ผลกำรประเมินจ ำแนกรำยละเอียดตำมตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

คะแนนรวม ๙๔.๑๖ 

๐
๒๐
๔๐
๖๐
๘๐

๑๐๐
๑ กำรป้องกันกำรทุจริต

๒ คุณภำพกำรด ำเนินงำน

๓ กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน

๔ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร

๕ กำรปฏิบัติหน้ำท่ี

๖ กำรเปิดเผยข้อมูล

๗ กำรใช้อ ำนำจ

๘ กำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร

๙ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

๑๐ กำรใช้งบประมำณ



 
2. กำรวเิครำะห์ข้อมลูผลกำรประเมนิ ITA ไปสู่กำรปรบัปรงุแก้ไขกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2564 
        จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนหนองชำดพิทยำคม ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 เป็นรำยตัวชี้วัด มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนำไว้ ดังต่อไปนี้ 
        2.1 กำรปฏบิตัหินำ้ที่ ค่ำคะแนน 9๔.๗๒ กระบวนงำน ได้แก่ กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต และ
มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต          
        2.2 กำรเปดิเผยข้อมลู ค่ำคะแนน 9๔.2๙ กระบวนงำน ได้แก่ กำรเผยแพร่ข้อมูล กำรเผยแพร่ผลงำนต่อ
สำธำรณชน ช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น และช่องทำงร้องเรียนกำรทุจริต 
        2.3 กำรใช้อ ำนำจ ค่ำคะแนน 9๒.๐4 กระบวนงำน ได้แก่ คุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร กำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
        2.4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ค่ำคะแนน ๘๖.๔๐ กระบวนงำน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำน กำรบริหำรงำน 
กำรบริหำรเงินงบประมำณ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
       2.5 กำรใช้งบประมำณ ค่ำคะแนน ๗๖.๗๐ กระบวนงำน ได้แก่ กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
ลักษณะกำรใช้จ่ำย กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยใน 
               โรงเรียนหนองชำดพิทยำคม มีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 อยู่ในระดับ A (Very  Good) ซึ่งมีผลกำรประเมินระดับต่ำงๆ ดังนี้ 
               - ผลกำรประเมินที่อยู่ในระดับ AA (Excellence) จ ำนวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔0 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด นั้นหมำยควำมว่ำ หน่วยงำนต้องมีกำรรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
โดยเฉพำะด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต   ด้ำนคุณภำพกำรด ำเนินงำน  ด้ำนกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  และด้ำน
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
               - ผลกำรประเมินที่อยู่ในระดับ A  (Very Good) จ ำนวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔0 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด นั้นหมำยควำมว่ำ หน่วยงำนต้องเร่งพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกขึ้น 
โดยเฉพำะด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่  ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล  ด้ำนกำรใช้อ ำนำจ  และด้ำนกำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 
               - ผลกำรประเมินที่อยู่ในระดับ B  (Good) จ ำนวน ๒ ตัวชีว้ัด คิดเป็นร้อยละ ๒0 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 
นั้นหมำยควำมว่ำ หน่วยงำนต้องเร่งพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกขึ้น โดยเฉพำะ
ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  และด้ำนงบประมำณ 
 

         กำรวเิครำะหจ์ดุอ่อน – จดุแข็ง 
 

ตวัชีว้ดั/รำยละเอยีด จดุแข็ง จดุอ่อน 
ตวัชีว้ดัที ่1  
กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 

คะแนน 9๔.72  
ระดับ A 
ผำ่นกำรประเมนิ 

บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด มีควำมโปร่งใสเป็นไปตำม
ขั้นตอน ระยะเวลำ และเท่ำเทียมกันและปฏิบัติงำน
อย่ำงมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ มีควำมเสียสละ รับผิดชอบต่อ
งำนในหน้ำที่ ไม่มีกำรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ ทั้งในหน่วยงำนหรือต่อบุคคลภำยนอก 
ทั้งในช่วงเทศกำลหรือวำระส ำคัญต่ำงๆ ตำม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่ำงๆ 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบำงประเด็น  
**ควรจดัท ำมำตรกำรสง่เสริม
คุณธรรมและควำมโปรง่ใส 



 
 

ตวัชีว้ดั/รำยละเอยีด จดุแข็ง จดุอ่อน 
ตวัชีว้ดัที ่2  
กำรใช้งบประมำณ 
 

คะแนน ๗๖.๗๐  
ระดับ B 
ผำ่นกำรประเมนิ 

มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและ
เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน และมีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรเบิก
จ่ำยเงินของบุคลำกรเป็นไปตำมข้อเท็จจริง ถูกต้องตำม
ระเบียบ และกฎหมำย เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำเดินทำง ฯลฯ นอกจำกนี้ยังเปิดโอกำสให้
บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนด้วย 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในบำงรำยกำรไม่
เป็นไปตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง อำจเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง
และพวกพ้องได้ เช่น กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม กำรจัดจ้ำงท ำ
เอกสำร 
** ควรจดัท ำมำตรกำรสง่เสรมิ
คุณธรรมและควำมโปรง่ใส 

ตวัชีว้ดัที ่3  
กำรใช้อ ำนำจ 
 

คะแนน 9๒.0๔  
ระดับ A 
ผำ่นกำรประเมนิ 

มีกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือเลื่อน
ต ำแหน่ง เข้ำอบรม กำรมอบรำงวัลต่ำงๆ เป็นไปอย่ำง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ผู้บริหำรไม่มีกำรสั่งกำรให้
ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำธุระส่วนตัว หรือท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
และไม่มีกำรแทรกแซงกำรบริหำรงำนบุคคล รวมทั้งกำร
ซื้อขำยต ำแหน่ง และไม่มีกำรเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง 
 

มีจุดอ่อนในบำงประเด็น  
**ควรจดัท ำมำตรกำรสง่เสริม
คุณธรรมและควำมโปรง่ใส 

ตวัชีว้ดัที ่4  
กำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 
 

คะแนน ๘6.๔๐  
ระดับ A 
ผำ่นกำรประเมนิ 

ไม่มีกำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปเป็นของตนเอง
หรือไปให้ผู้อ่ืน และมีกระบวนกำรในกำรให้บุคลำกรทั้ง
ภำยในและภำยนอกยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร ซึ่ง
เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรและเป็นไปตำมแนว
ปฏิบัติ เช่น กำรขอใช้ห้องประชุม กำรขอใช้รถยนต์ เป็น
ต้น 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบำงประเด็น
แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
**ควรจดัท ำมำตรกำรสง่เสริม
คุณธรรมและควำมโปรง่ใส 

ตวัชีว้ดัที ่5  
กำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริต 
 

คะแนน ๘๔.๒๑  
ระดับ B 
ผำ่นกำรประเมนิ 

นำงสำวจำรุณี  ผำสุข  ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยมีกำรก ำชับและทบทวน
นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตใน
หน่วยงำนเพื่อให้มีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรจัดท ำแผน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และมีกำรแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริตภำยในหน่วยงำนเพ่ือให้กำรทุจริตภำยใน
หน่วยงำนลดน้อยลงหรือไม่มีกำรทุจริตเกิดขึ้น มี
ช่องทำงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีกำรเผยแพร่
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ซึ่งสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้กับบุคลำกรภำยใน ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำร
ทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรน ำผลกำรตรวจสอบ

ยังไม่มีมีกำรจัดท ำแผนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และมีกำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตภำยใน
หน่วยงำนเพื่อให้กำรทุจริตภำยใน
หน่วยงำนลดน้อยลงหรือไม่มีกำร
ทุจริตเกิดข้ึน 
 
**ควรจดัท ำมำตรกำรสง่เสริม
คุณธรรมและควำมโปรง่ใส 



ภำยในและสนง.ปปช.มำใช้ปรับปรุงกำรท ำงำนเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต 
 
 

ตวัชีว้ดั/รำยละเอยีด จดุแข็ง จดุอ่อน 
ตวัชีว้ดัที ่7  
ประสิทธิภำพ กำร
สื่อสำร 
 

คะแนน 9๕.๕๖  
ระดับ AA 
ผำ่นกำรประเมนิ 

มีกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆต่อ
สำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยสำมำรถเข้ำถึงได้
ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันมีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น ติชมและ
ช่องทำงถำมตอบ ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนทำง
เว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และกล่องรับ
ฟังควำมคิดเห็น แสดงหมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร e-
mail ของหน่วยงำน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำ
แสดงควำมคิดเห็น และถำมตอบร้องเรียน ร้องทุกข์ได้
อย่ำงสะดวก และรวดเร็ว 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบำงประเด็น
แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
**ไม่ตอ้งจดัท ำมำตรกำรสง่เสริม
คุณธรรมและควำมโปรง่ใส 

ตวัชีว้ดัที ่8  
กำรปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน 
 

คะแนน 9๗.6๘  
ระดับ AA 
ผำ่นกำรประเมนิ 

บุคลำกรมำกรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้
มีประสิทธิภำพ มำกรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
และเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรและผู้มำติดต่อเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบำงประเด็น
แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
**ไม่ตอ้งท ำมำตรกำรสง่เสรมิ
คุณธรรมและควำมโปรง่ใส 

ตวัชีว้ดัที ่9  
กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

คะแนน ๙๔.๒๙  
ระดับ A 
ผำ่นกำรประเมนิ 

มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในกำรด ำเนินงำนที่แสดงถึงกำร
ด ำเนินงำนที่เป็นธรรม โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนที่มี
ควำมครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 
1 จ ำนวน 5 ประเด็น 1.ข้อมูลพื้นฐำน 2. กำร
บริหำรงำน 3.กำรบริหำรเงินงบประมำณ     4.กำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล     5.กำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 

กำรเปิดเผยข้อมูลในบำงประเด็น
กำรบริหำรเงินงบประมำณ และ
กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสใน
หน่วยงำนยังไม่มีควำมชัดเจนและ
สอดคล้องกับภำรกิจกำรให้บริกำร 
 
**ตอ้งจดัท ำมำตรกำรสง่เสริม
คุณธรรมและควำมโปรง่ใส 

ตวัชีว้ดัที ่10  
กำรป้องกัน  กำรทุจริต 
 

คะแนน ๑๐๐ 
ระดับ AA 
ผำ่นกำรประเมนิ 

มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรทุจริตที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงำนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง  

 
**ไม่ตอ้งท ำมำตรกำรสง่เสรมิ
คุณธรรมและควำมโปรง่ใส 

 
 
  



ส่วนที่ 3 
มำตรกำรส่งเสรมิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนภำยในหน่วยงำน 

โรงเรียนหนองชำดพทิยำคม  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 
        โรงเรียนหนองชำดพิทยำคม ได้วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และได้ก ำหนด มำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ดังนี้ 

1) มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2) มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะ  
3) มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน  
4) มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
5) มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
6) มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 
7) มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 

 

 
 
 
 

  



ส่วนที่ 4 
 

แนวทำงกำรน ำผลจำกกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำน ประจ ำป ี
2563 ไปสูก่ำรปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนในปีงบประมำณ 2564 

 

จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนำแบบตรวจกำร 
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ดังนี้ 

ตวัชีว้ดั ประเด็นกำรประเมนิ ประเด็นที่ควรพฒันำ 
ตวัชีว้ดัที ่9 กำรเปดิเผยขอ้มลู 1) โครงสร้ำงหน่วยงำน 

2) ข้อมูลผู้บริหำร 
3) อ ำนำจหน้ำที่ 
4) แผนยุทธศำสตร์ หรือแผนพัฒนำ
หน่วยงำน  
5) ข้อมูลกำรติดต่อ 
6) กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
7) ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
8) Q&A 
9) Social Network 
10) แผนด ำเนินงำนประจ ำปี /แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 
11) รำยงำนกำรก ำกับ ติดตำม  
กำรด ำเนินงำน ประจ ำปี  
รอบ 6 เดือน 
12) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
13) คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
14) คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
15) ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 
16) รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำร 
17) E–Service 
18) แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
19) รำยงำนกำรก ำกับติดตำม กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ รอบ 6 เดือน  
20) รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 
21) แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือแผนกำร
จัดหำพัสดุ 
22) ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือ กำรจัดหำพัสดุ 

1. มีกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
2. มีกำรจัดท ำโครงสร้ำงกำร
บริหำรของหน่วยงำน ข้อมูล
ผู้บริหำร  
3. มีกำรจัดท ำอ ำนำจหน้ำที่ตำม
กฎหมำยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำนเผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ 
4. มีช่องทำงกำรติดต่อ ผ่ำนทำง 
Social Network และกำรถำม
ตอบ รวมทั้งกำรจัดท ำข่ำวสำร
ประชำสัมพันธ์ควำมเคลื่อนไหว 
กิจกรรมต่ำงๆของส ำนักงำนเขต
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
5. มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำระยะ 4 
ปี และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพื่อ
ใช้ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
6. มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรกำร
ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี และรอบ 6 เดือน 
7. มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี เพ่ือเผยแพร่
ต่อสำธำรณชนผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
8. มีกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
9. มีกำรรำยงำนข้อมูลเชิงสถิติใน
กำรใหบ้ริกำรตำมภำรกิจของ
หน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่องบนเว็บไซต์ 
10. มีผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
หรือภำรกิจของหน่วยงำน 



23) สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำร
จัดหำพัสดุ รำยเดือน 
24) รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำร
จัดหำพัสดุประจ ำปี 
25) นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
26) กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
27) หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 
28) รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 
29) แนวปฏิบัติกำรจัดกำร เรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
30) ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียน กำรทุจริต
และประพฤต ิมิชอบ 
31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน กำรทุจริต
และประพฤต ิมิชอบประจ ำปี 
32) ช่องทำงกำรรับฟัง ควำมคิดเห็น 
33) กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำร มีส่วนร่วม 

11. มีช่องทำงที่บุคคลภำยนอก
สำมำรถขอรับบริกำรจำกหน่วยงำน
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์  
12. มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่
ต่อสำธำรณชนอย่ำงเปิดเผย 
13. มีกำรจัดท ำประกำศต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ กำร
จัดหำพัสดุและเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนอย่ำงเปิดเผย 
14. มีกำรก ำหนดนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลและ
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำง
เคร่งครัด 
15. มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
16. มีแนวปฏิบัติกำรจัดกำร เรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 
17. มีช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียน 
กำรทุจริตและประพฤติ มิชอบและ
ช่องทำงกำรรับฟัง ควำมคิดเห็นที่
ให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำร้องเรียน
ได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
18. มีกำรจัดท ำข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน กำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบประจ ำปี 
19. มีกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกร
ภำยในและภำยนอกเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนตำมภำรกิจ 

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  
 

1) เจตจ ำนงสุจริต ของผู้บริหำร 
2) กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 
3) กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรทุจริต
ประจ ำปี 
4) กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำร ควำมเสี่ยง
กำรทุจริต 
5) กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
6) แผนปฏิบัติกำรป้องกัน กำรทุจริต
ประจ ำปี 

1. สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยใน
และภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรป้องกันกำรทุจริต 
3. มีช่องทำงให้บุคลำกรภำยใน
และภำยนอกสำมำรถเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะ / 
ร้องเรียนได้ 



7) รำยงำนกำรก ำกับติดตำม  
กำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปี
รอบ 6 เดือน 
8) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำร
ทุจริตประจ ำปี 
9) มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม  
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
10) กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
 

4. กำรขับเคลื่อนโครงกำร/
กิจกรรมตำมโครงกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสประจ ำปี
งบประมำณให้บุคลำกรทุกคน
ภำยในส ำนักงำนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินงำน 
5. พัฒนำองค์ควำมรู้และแนวทำง
ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำร
ทุจริตโดยเชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้
กับบุคลำกร 
6. มีกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสให้
ครอบคลุมทุกภำรกิจงำนและลด
ควำมเสี่ยงของกำรทุจริต โดย
ก ำหนดผู้รับผิดชอบและมีกำร
ก ำกับติดตำมย่ำงสม่ ำเสมอ 
7. มีกำรเปิดเผยข้อมูลและ
ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำง
ต่อเนื่องและทั่วถึง  

 
 
 



แนวทำงในกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติของโรงเรียนหนองชำดพิทยำคม 
ตวัชี้วดัที่ 9  กำรเปดิเผยขอ้มูล 

ประเด็นกำรประเมนิ 

แผนงำน/กจิกรรมทีจ่ะปรบัปรงุตำม
ข้อสังเกตผลกำรประเมนิคณุธรรมและควำม

โปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำน
ภำครฐัประจ ำปงีบประมำณ 2564 

ก ำหนดแลว้เสรจ็ 
(ก ำหนดแผนรำยไตรมำส) 

เป้ำหมำย/ผลที่คำดวำ่จะไดร้บั ผูร้บัผดิชอบ 

มำตรกำรเผยแพรข่้อมลูขำ่วสำรตอ่สำธำรณะ 
1) โครงสร้ำงหน่วยงำน 
2) ข้อมูลผู้บริหำร 
3) อ ำนำจหน้ำที่ 
 

1. จัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำน ข้อมูลผู้บริหำร โดยใช้ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
 
2. เผยแพร่อ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนและ
กฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน
ของโรงเรียนต่อสำธำรณชนผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของหน่วยงำน 

มีนำคม – กันยำยน 2564 1. ผู้บริหำรและบุคลำกรในโรงเรียนทุก
คนได้รับรู้และรับทรำบข้อมูลของ
ผู้บริหำรสูงสุด 
 
2. ผู้บริหำรและบุคลำกรในสังกัดทุก
คนได้รับรู้ รับทรำบอ ำนำจหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนเขตและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

งำนบริหำรทั่วไป 
 

5) ข้อมูลกำรติดต่อ 
6) กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
7) ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
8) Q&A 
9) Social Network 
17) E–Service 
4) แผนยุทธศำสตร์ หรือ
แผนพัฒนำหน่วยงำน 
 

1. จัดท ำข้อมูลข่ำวประชำสัมพันธ์  และ 
Social Network  
 
 
 
2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับ
กำรรับส่งหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ E–Service 

มิถุนำยน – กันยำยน 
2564 

1. ผู้บริหำรและบุคลำกรในโรงเรียนทุก
คนมีควำมรู้เกี่ยวกับ Social Network  
 มำกขึ้นทั้งกำรจัดท ำวำรสำรข่ำว
ประชำสัมพันธ์ กำรตัดต่อวิดีโอ กำรใช้
โปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ 
2. ผู้บริหำรและบุคลำกรในโรงเรียนทุก
คนสำมำรถใช้กำรรับส่งงำนผ่ำนทำง 
E–Service เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรท ำงำน 
 

งำนบริหำรทั่วไป 
 
 
 
งำนบริหำรทั่วไป 
 



ประเด็นกำรประเมิน 

แผนงำน/กจิกรรมทีจ่ะปรบัปรงุตำม
ข้อสังเกตผลกำรประเมนิคณุธรรมและควำม

โปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำน
ภำครฐัประจ ำปงีบประมำณ 2564 

ก ำหนดแลว้เสรจ็ 
(ก ำหนดแผนรำยไตรมำส) 

เป้ำหมำย/ผลที่คำดวำ่จะไดร้บั ผูร้บัผดิชอบ 

10) แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
/แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

  
1. ผู้บริหำรและบุคลำกรในโรงเรียนทุก
คนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำร 

 

11) รำยงำนกำรก ำกับ 
ติดตำม  
กำรด ำเนินงำน ประจ ำปี รอบ 
6 เดือน 
12) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 

1. กิจกรรมประชุมปรึกษำเพ่ือจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน 
 
2. เผยแพร่แผนปฏิบัติกำร รำยงำนกำร
ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปีต่อ
สำธำรณชน 

ตุลำคม-กันยำยน 2564 ด ำเนินงำนของหน่วยงำนและรับรู้กำร
ขับเคลื่อนแผนงำน โครงกำร กิจกรรม
ต่ำงๆ ของโรงเรียน 
2. ผู้บริหำรและบุคลำกรในโรงเรียนทุก
คนได้รับรู้และรับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียน 

งำนบริหำรแผนงำน
และงบประมำณ 

มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดลุยพนิจิ 
13) คู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 
14) คู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ให้บริกำร 
 

กิจกรรมประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ควำมตระหนักในกำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน และคู่มือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
 
 

มกรำคม –เมษำยน 2564 ผู้บริหำรและบุคลำกรในโรงเรียนทุกคน 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ผู้รับบริกำร 
สำมำรถรับรู้ รับทรำบคู่มือหรือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน /มำตรฐำน
กำรให้บริกำรได้ 

ทุกกลุ่มภำยใน
โรงเรียน 

15) ข้อมูลเชิงสถิติกำร
ให้บริกำร 
16) รำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 
 

1. กิจกรรมประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และควำมตระหนักในกำรจัดท ำข้อมูลเชิง
สถิติในกำรให้บริกำร 
 

ตุลำคม-กันยำยน 2564 1. ผู้บริหำรและบุคลำกรในโรงเรียนทุก
คน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู 
ผู้รับบริกำร สำมำรถรับรู้ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำร 

ทุกกลุ่มภำยใน
โรงเรียน 



ประเด็นกำรประเมิน 

แผนงำน/กจิกรรมทีจ่ะปรบัปรงุตำม
ข้อสังเกตผลกำรประเมนิคณุธรรมและควำม

โปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำน
ภำครฐัประจ ำปงีบประมำณ 2564 

ก ำหนดแลว้เสรจ็ 
(ก ำหนดแผนรำยไตรมำส) 

เป้ำหมำย/ผลที่คำดวำ่จะไดร้บั ผูร้บัผดิชอบ 

 

2. จัดกิจกรรมที่เปดิโอกำสให้บุคลำกร
ภำยในโรงเรียนและหน่วยงำนนอกเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
2. เผยแพร่รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจกำรให้บริกำรต่อสำธำรณชน 
 

 

2. ผู้บริหำรและบุคลำกรในโรงเรียนทุก
คน ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครู และ
ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ของโรงเรียน 

งำนบริหำรแผนงำน
และงบประมำณ 

มำตรกำรสง่เสริมควำมโปรง่ใสในกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 
18) แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี 
19) รำยงำนกำรก ำกับตดิตำม 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 6 
เดือน  
20) รำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี 

1. กิจกรรมประชุมกำรจัดท ำแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
 
 
2. เผยแพร่รำยงำนกำรก ำกับติดตำม กำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 6 เดือน และ
ประจ ำปีต่อสำธำรณชน 
 

ตุลำคม-กันยำยน 2564 1. ผู้บริหำรและบุคลำกรในโรงเรียน 
ทุกคนได้รับรู้แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน 
 
2. ผู้บริหำรและบุคลำกรในสังกัดทุก
คน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู 
ผู้รับบริกำร สำมำรถรับรู้ รับทรำบ
รำยงำนกำรก ำกับติดตำม กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ รอบ 6 เดือน และ
ประจ ำปีต่อสำธำรณชน 
 
 
 

งำนบริหำรแผนงำน
และงบประมำณ 



ประเด็นกำรประเมิน 

แผนงำน/กจิกรรมทีจ่ะปรบัปรงุตำม
ข้อสังเกตผลกำรประเมนิคณุธรรมและควำม

โปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำน
ภำครฐัประจ ำปงีบประมำณ 2564 

ก ำหนดแลว้เสรจ็ 
(ก ำหนดแผนรำยไตรมำส) 

เป้ำหมำย/ผลที่คำดวำ่จะไดร้บั ผูร้บัผดิชอบ 

21) แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือ
แผนกำรจัดหำพัสดุ 
22) ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือ กำรจัดหำพัสดุ 
23) สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำร
จัดหำพัสดุ รำยเดือน 
24) รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือ
กำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 

 

1. กิจกรรมประชุมกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง หรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร 
 
 

2. เผยแพร่รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
หรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปีต่อสำธำรณชน 

ตุลำคม-กันยำยน 2564 1. ผู้บริหำรและบุคลำกรใน
สังกัดทุกคน ได้รับรู้แผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง หรือแผนกำร
จัดหำพัสดุที่ถูกต้องตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
2. ผู้บริหำรและบุคลำกรใน
สังกัดทุกคน ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู ผู้รับบริกำร 
สำมำรถรับรู้ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำร
จัดหำพัสดุประจ ำปีต่อ
สำธำรณชน 
 

งำนบริหำรแผนงำน
และงบประมำณ 

มำตรกำรป้องกนักำรรบัสนิบน 
25) นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 
26) กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
27) หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

1. กิจกรรมประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน
นโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำปี 
 
 
 

ตุลำคม-กันยำยน 2564 1. ผู้บริหำรและบุคลำกรใน
โรงเรียนดทุกคน ได้รับรู้ 
รับทรำบหลักเกณฑ์กำรบริหำร
และพัฒนำบุคคล 
 
 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

 

 



ประเด็นกำรประเมิน 

แผนงำน/กจิกรรมทีจ่ะปรบัปรงุตำม
ข้อสังเกตผลกำรประเมนิคณุธรรมและควำม

โปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำน
ภำครฐัประจ ำปงีบประมำณ 2564 

ก ำหนดแลว้เสรจ็ 
(ก ำหนดแผนรำยไตรมำส) 

เป้ำหมำย/ผลที่คำดวำ่จะไดร้บั ผูร้บัผดิชอบ 

28) รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 

2. เผยแพร่รำยงำนผลกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี ต่อ
สำธำรณชน 

 2. ผู้บริหำรและบุคลำกรใน
โรงเรียนทุกคน ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู ผู้รับบริกำร 
สำมำรถรับรู้ รับทรำบรำยงำน
ผลกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 

 

มำตรกำรจดักำรเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติ 
29) แนวปฏิบัติกำรจัดกำร เรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 
30) ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียน กำร
ทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน กำร
ทุจริตและประพฤติ มิชอบประจ ำปี 
32) ช่องทำงกำรรับฟัง ควำมคิดเห็น 
 

1. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติกำรจัดกำร เรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริต และประพฤติมิชอบตำมกฎหมำย
อย่ำงถูกต้อง 
 
2. เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน กำรทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ประจ ำปี  

ตุลำคม-กันยำยน 2564 1. ผู้บริหำรและบุคลำกรใน
โรงเรียนทุกคน ได้รับรู้ และมี
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติเรื่อง
ร้องเรียน 
 
2. 1. ผู้บริหำรและบุคลำกรใน
โรงเรียนทุกคน ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู ผู้รับบริกำร 
สำมำรถรับรู้ รับทรำบและ
เข้ำถึงช่องทำงร้องเรียน 

งำนบริหำรทั่วไป 

 
 



ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
 

ประเด็นกำรประเมนิ 

แผนงำน/กจิกรรมทีจ่ะปรบัปรงุตำมข้อสงัเกต
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสใน
กำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำครฐัประจ ำปี

งบประมำณ 2564 

ก ำหนดแลว้เสรจ็ 
(ก ำหนดแผนรำยไตรมำส) 

เป้ำหมำย/ผลที่คำดวำ่จะไดร้บั ผูร้บัผดิชอบ 

มำตรกำรใหผู้้มสีว่นไดส้ว่นเสยีเขำ้มำมสีว่นรว่มในกำรด ำเนนิงำน 
1) เจตจ ำนงสุจริต ของผู้บริหำร 
2) กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 
5) กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กร 
33) กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำร มี
ส่วนร่วม 

1. จัดกิจกรรมประกำศเจตจ ำนงสุจริต  และ
แนวทำงในกำรด ำเนินงำน โดยผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน  และแสดงสื่อสัญลักษณ์ในกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
2. ก ำหนดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรม ธรรมำภิบำล โดยกำรเข้ำแถว
เคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่ำว
ปฏิญญำเขตสุจริต  
3. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้บุคลำกรใน
โรงเรียนและบุคคลภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินงำน 

พฤษภำคม – มิถุนำยน 
2564 

 
 
 
 

1. ผู้บริหำรและบุคลำกรใน
โรงเรียน รับรู้เจตจ ำนงสุจริต
ของผู้บริหำร และแนวทำงกำร
ป้องกันกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัด 10 ข้อ 
2. ผู้บริหำรและบุคลำกรใน
สังกัดสำมำรถปฏิบัติตำม
เจตจ ำนงสุจริตตำมตัวชี้วัด 
10 ข้อ ได้ 
3. ผู้บริหำรและบุคลำกรใน
โรงเรียนทุกคน ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ ครู และ
ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียน 

งำนบริหำรทั่วไป 

มำตรกำรป้องกนักำรขดักันระหวำ่งผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม 
3) กำรประเมินควำมเสี่ยง กำร
ทุจริตประจ ำปี 
 

1. จัดอบรมให้ควำมรู้บุคลำกรในเรื่อง
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์กำรทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ 2564  

มิถุนำยน 2564 
 
 

1. ผู้บริหำรและบุคลำกรใน
โรงเรียนได้ประเมินตนเอง 
กลุ่ม/หน่วย ตำมภำรกิจงำน 

งำนบริหำรทั่วไป 
 
 



ประเด็นกำรประเมิน 

แผนงำน/กจิกรรมทีจ่ะปรบัปรงุตำมข้อสงัเกต
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสใน
กำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำครฐัประจ ำปี

งบประมำณ 2564 

ก ำหนดแลว้เสรจ็ 
(ก ำหนดแผนรำยไตรมำส) 

เป้ำหมำย/ผลที่คำดวำ่จะไดร้บั ผูร้บัผดิชอบ 

4) กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำร 
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 

2. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ของโรงเรียนหนองชำดพิทยำคม  

มิถุนำยน 2564 เพ่ือประเมินควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตและมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดแผนกำรลดควำมเสี่ยง
กำรทุจริตในองค์กร 
1. ผู้บริหำรและบุคลำกรใน
โรงเรียนได้รับองค์ควำมรู้และ
แนวทำงในกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงของโรงเรียนหนองชำด
พิทยำคม พร้อมทั้งร่วมกัน
ขับเคลื่อนองค์กรในกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

6) แผนปฏิบัติกำรป้องกัน กำร
ทุจริตประจ ำปี 
7) รำยงำนกำรก ำกับติดตำม  
กำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปีรอบ 6 เดือน 
8) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 
 

1. กำรขับเคลื่อนโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลของโรงเรียนหนอง
ชำดพิทยำคม ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
 
2. เผยแพร่แผนกำรป้องกันกำรทุจริต 
รำยงำนกำรก ำกับติดตำมและผลกำร
ด ำเนินงำน 

มีนำคม –กันยำยน 2564 ผู้บริหำรและบุคลำกรใน
โรงเรียน และผู้รับบริกำร 
ได้รับทรำบแผนงำน โครงกำร
กิจกรรมกำรป้องกันกำรทุจริต
ในองค์กรจำกช่องทำงที่ทำง
โรงเรียนได้เผยแพร่  

งำนบริหำรทั่วไป 
งำนบริหำรงำนบุคคล 

 
 



ประเด็นกำรประเมิน 

แผนงำน/กจิกรรมทีจ่ะปรบัปรงุตำมข้อสงัเกต
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสใน
กำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำครฐัประจ ำปี

งบประมำณ 2564 

ก ำหนดแลว้เสรจ็ 
(ก ำหนดแผนรำยไตรมำส) 

เป้ำหมำย/ผลที่คำดวำ่จะไดร้บั ผูร้บัผดิชอบ 

9) มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม  
และควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 
10) กำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
 

1. กิจกรรมกำรสร้ำงกำรรับรู้เจตจ ำนงสุจริต
และมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใส จ ำนวน 7 มำตรกำร ให้บุคลำกร
ได้รับทรำบและถือปฏิบัติ พร้อมมีส่วนร่วมใน
กำรขับเคลื่อนกำรป้องกันกำรทุจริตของ
องค์กร 
 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับบุคลำกรในองค์กร 

พฤษภำคม –กันยำยน 2564 1. ผู้บริหำรและบุคลำกรใน
โรงเรียนทุกคนปฏิบัติหน้ำที่
ตำมภำรกิจของโรงเรียนหนอง
ชำดพิทยำคม โดยด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยใน 
 
 
2. ผู้บริหำรและบุคลำกรใน
โรงเรียนทุกคนได้เข้ำรับกำร
อบรมคุณธรรม จริยธรรม  
เพ่ือเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 

งำนบริหำรทั่วไป 
งำนบริหำรงำนบุคคล 

 


