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ค ำน ำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มุ่งหวังให้เกิดการ บริหารงานที่โปร่งใส
และเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐและให้มีการจัดระดับ (Integrity Assessment) ตามผลที่ได้รับจากการ
ประเมิน เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนา และยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
การทุจริตของประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ฉบับนี้ประกอบด้วยผลคะแนนจากดัชนีทั้ง ๕ ดัชนี ได้แก่ ๑) ดัชนีความโปร่งใส ๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓)
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ ๕) ดัชนีคุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน โดยประเมินผลจากแหล่งข้อมูลส าคัญ ๓ แหล่ง ได้แก่ ๑) บุคลากรและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานภาครัฐ (Internal) ๒) ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และ ๓) จากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence -Based) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะ สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ส านักงาน 
ป.ป.ท.) มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินผลครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างได้ผล เพ่ือขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลร่วมกันต่อไป 
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สว่นท่ี 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

               คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน ์“ประเทศไทย 

ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจรติ (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสรา้ง

วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจรติ ยกระดับธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป

กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 

6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริต 

สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชงิรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริตและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ

ยุทธศาสตรช์าติฯ ระยะที่ 3 คอื ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศและนโยบายด้านการส่งเสริมการ

บริหารราชการแผน่ดินที่มธีรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่องนอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หนว่ยงานภาครัฐทุก

หนว่ยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนากรด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ และใน

การนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดให้ทุกส านักงานเขตพืน้ที่ต้องเข้ารับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มด าเนนิการตั้งแต่ปี 

2558 และประเมินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์

เชงิรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งส านักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาติ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

ภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหนว่ยงานต้นสังกัดได้ก าหนดให้

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาต้องรับการประเมินทุกเขตพื้นที่การศกึษา มีคา่เฉลี่ยผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 และเกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ของหน่วยงานภาครัฐ ได้มกีารเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐใหส้าธารณชน

รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเขต จ านวน 10 ตัวชีว้ัด 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
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2. การใชง้บประมาณ 

3. การใชอ้ านาจ 

4. การใชท้รัพย์สินของทางราชการ 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 

9. การเปิดเผยข้อมูล 

10. การป้องกันการทุจริต 

               โรงเรียนบ้านแดงนอ้ย เป็นหนว่ยงานของรัฐ ที่ตอ้งด าเนินการขับเคลื่อนการประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใสโดยรับการประเมนิตามเกณฑท์ี่ส านักงานป.ป.ช. และส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานก าหนดอย่างตอ่เนื่อง และในการป้องกันการทุจรติ จะต้องมกีาร

จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมี

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีที่ผา่นมา เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นจุดแข็งและ

จุดที่ควรพัฒนา เพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนา ก าหนดเป็นมาตรการเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนการ

ด าเนนิการดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนบ้านแดงนอ้ย จงึได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 256๔ พร้อมทั้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาโรงเรียนบ้านแดงน้อย ประจ าปี

งบประมาณ 256๕ ขึน้ 

วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมิน จ าแนก ออกเป็น 3 เครื่องมอื ดังน 1) แบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) หมายถึง บุคลากรของ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ตัง้แตร่ะดับผูบ้ริหาร ผูอ้ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึง

ลูกจา้ง/พนักงาน ที่ท างานใหก้ับหนว่ยงานมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  

 2) แบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู บุคลากรทางการศกึษาในสังกัดที่เคยมารับบริการ

หรอืมาติดตอ่กับโรงเรียนบ้านแดงน้อย นับตั้งแต่ปี 256๔ เป็นต้นมา 
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 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มกีาร

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามีหนา้ที่ในการตอบแบบส ารวจ

หนว่ยงานละ 1 ชุด โดยเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบส ารวจ 1 ชุด การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละ

ข้อค าถาม ให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์หลักของโรงเรียน

ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยโรงเรียนสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ใน

แตล่ะขอ้ 

การรายงานผลการประเมิน 

          การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการ

ประเมิน (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 

การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแดง

น้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งโรงเรียนบ้านแดงน้อย มีผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วยตัวชีว้ัดการประเมินจ านวน 10 ตัวชีว้ัด โดยรวมได้คะแนน

เท่ากับร้อยละเฉลี่ย ๘๙.๔๕ ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A (Very 

Good) อยู่ในอันดับที ่๑๑ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ประจ า ปีงบประมาณ 2564 ผูบ้ริหารของโรงเรียนบ้านแดงน้อย ใหค้วามส าคัญและใหค้วามร่วมมือใน

การขับเคลื่อนอย่างเต็มก าลังความสามารถ การขับเคลื่อนน าโดย นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแดงนอ้ย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่ายที่เห็น

ความส าคัญ และตระหนักถึงความส าคัญของการประเมิน โดยมีความตั้งใจในการจัดท าเอกสารตาม

ภาระงานและจัดส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน ITA Online (IIT, EIT, OIT) และส่งผลใหก้าร

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนากรด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ในปีงบประมาณ 

2564 โรงเรียนบ้านแดงน้อย ได้คะแนน 89.45 จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแดงน้อย ดังต่อไปนี้ 

๑. วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี 2564 จ ำแนกตำมเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโดย
มีคะแนนทั้ง 3 ส่วน ตำมแหล่งข้อมูลกำรประเมิน ดังนี้ 
                1) คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ประจ าปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย  27.15 จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 
                2) ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ประจ าปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 27.98 จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 
                3) คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจ าปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 34.33 จากค่าน้ าหนักคะแนน 40 
คะแนน 
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2. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ าแนก

รายละเอียดตามตัวชี้วัด เรยีงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ าสุด ดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.02 AA Excellence 

3 การใช้อ านาจ 96.39 AA Excellence 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 95.92 AA Excellence 

7 

 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.28 A Very Good 

5 

 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 88.61 A Very Good 

10 การป้องกันการทุจริต 87.50 A Very Good 

2 การใช้งบประมาณ 85.28 A Very Good 

4 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

85.13 A Very Good 

๘๖.๐๐

๘๘.๐๐

๙๐.๐๐

๙๒.๐๐

๙๔.๐๐

IIT EIT OIT

คะแนนแต่ละด้านจากการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 

 

8 การปรับปรุงการท างาน 84.14 B Good 

9 การเปิดเผยข้อมูล 84.14 B Good 

คะแนนรวม 89.45 Very Good 

 

 
หลังจากการรว่มวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คณะกรรมการฯ ตาม

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพืน้ที่การศกึษา มีตัวชี้วัด ทุกตัวชีว้ัด ที่

มีคา่คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95 คะแนน ขึน้ไป โรงเรียนบ้านแดงน้อย มีผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับ A (Very good) ดังนี้ - ผลการประเมินที่

อยู่ในระดับ AA (Excellence) จ านวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของตัวชีว้ัด ทั้งหมด นั้นหมายความ

ว่า หน่วยงานต้องพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยเฉพาะ ด้าน

การปฏิบัติหน้าที่ การใช้อ านาจ การใชท้รัพย์สินของทางราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพ

การด าเนินงาน ด้านการใช้งบประมาณ ประสทิธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างาน ด้าน
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100
การปฏิบัติหน้าที่

การใชอ้ านาจ

คุณภาพการด าเนินงาน

ประสทิธิภาพการส่ือสาร

การแกไ้ขปัญหาการทุจริต

การปอ้งกันการทุจริต

การใชง้บประมาณ

การใชท้รัพยสิ์นของทางราชการ

การปรับปรุงการท างาน

การเปิดเผยข้อมูล

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดอย่างละเอียด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คะแนน
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การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกัน การทุจริต น าไปสู่การเป็นหนว่ยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ต่อตา้นการทุจริต และปราศจากการคอรัปช่ัน เป็น เขตสุจรติที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแดง

น้อย ป ี2564) สรุปได้ ดังน้ี 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 

2564 89.45 - - 

 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของโรงเรยีนบ้านแดงน้อยประจ าปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามตัวชี้วัด และจ าแนกตาม

เคร่ืองมือประเมิน ที่มีคะแนน สูงสุด 5 ล าดับแรก และคะแนนต่ าสุด 5 ล าดับสุดท้าย มีผล ดังน้ี 

4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของโรงเรียนแดงน้อย จ าแนก

ตามตัวชีว้ัด และเครื่องมอืประเมิน ที่มคีะแนนสูงสุด 5 ล าดับแรก คือ 

 4.1.1 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 คือ การปฏิบัติหน้าที่ ( 97.02) 

 4.1.2 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดล าดับที่ 2 คือ การใชอ้ านาจ (96.39 ) 

 4.1.3 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดล าดับที่ 3 คือ คุณภาพการด าเนินงาน (95.92) 

 4.1.4 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดล าดับที่ 4 คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (91.28 ) 

 4.1.5 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดล าดับที่ 5 คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริต(88.61) 

4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของโรงเรียนบ้านแดงน้อย

จ าแนกตามตัวชีว้ัดและเครื่องมอืประเมินที่มีคะแนนต่ าสุด 5 ล าดับสุดท้าย คือ 

 4.2.1 มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุดล าดับที่ 1 คือ การเปิดเผยข้อมูล (84.14) 

 4.2.2 มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุดล าดับที ่2 คือ การปรับปรุงการท างาน (84.14) 

 4.2.3 มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุดล าดับที่ 3 คือ การใชท้รัพย์สินของทางราชการ

(85.13) 

 4.2.4 มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุดล าดับที่ 4 คือ การใชง้บประมาณ(85.28) 

 4.2.5 มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุดล าดับที่ 5 คือ การป้องกันการทุจริต (87.50) 
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5. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแดงน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ จ าแนกตามรายตัวชี้วัด 

10 ตัวชี้วัด มีผลการวเิคราะห์ ดังน้ี 

ตัวชี้วัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ

หนา้ที่ 

คะแนน 97.02 

ระดับ AA 

ผา่นการประเมิน 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดมีความ

โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา และ

เท่าเทียมกันและปฏิบัติงานอย่างมุง่มั่น 

ทุ่มเท ตั้งใจ มีความเสียสละ รับผดิชอบต่อ

งานในหน้าที่ ไม่มีการเรียกรับเงนิ ทรัพย์สิน 

หรอืประโยชน์อื่นๆ ทั้งในหนว่ยงานหรอืต่อ

บุคคลภายนอก ทั้งในช่วงเทศกาลหรือวาระ

ส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี

ต่างๆ 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

**ไม่ต้องจัดท ามาตรการส่งเสรมิ

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้

งบประมาณ 

คะแนน 85.28 ระดับ A 

ผา่นการประเมิน 

มีการจัดท าแผนการใช้จา่ยงบประมาณ

ประจ าปีและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ

หนว่ยงาน และมีการใช้จา่ยงบประมาณ

อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์การ

เบิกจ่ายเงนิของบุคลากรเป็นไปตาม

ข้อเท็จจริง ถูกต้องตามระเบียบ และ

กฎหมาย เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ นอกจากนีย้ังเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรภายในมีส่วนรว่มในการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ

หนว่ยงานด้วย 

การจัดซือ้จัดจ้างในบางรายการไม่

เป็นไปตามกระบวนการจัดซือ้จัด

จา้ง อาจเอื้อประโยชน์ใหก้ับตนเอง

และพวกพ้องได้ เช่น การจัดซือ้จัด

จา้งค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม การจัดจ้างท า

เอกสาร 

** ควรจัดท ามาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 
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ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

คะแนน 96.39 ระดับ AA 

ผา่นการประเมิน 

มีการมอบหมายงาน การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส การ

คัดเลือกบุคลากรเพื่อเลื่อนต าแหน่ง เข้า

อบรม การมอบรางวัลต่างๆเป็นไปอย่างเป็น

ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ผูบ้ริหารไม่มกีาร

สั่งการให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาท าธุระส่วนตัว 

หรอืท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่มกีาร

แทรกแซงการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการ

ซือ้ขายต าแหนง่ และไม่มีการเอือ้ประโยชน์

ให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

**ไม่ต้องจัดท ามาตรการส่งเสรมิ

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สนิ

ของทางราชการ 

คะแนน 85.13 

ระดับ A 

ผา่นการประเมิน 

ไม่มกีารน าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็น

ของตนเองหรอืไปให้ผู้อื่น และมี

กระบวนการในการให้บุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกยืมทรัพย์สนิของทางราชการ 

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการและ

เป็นไปตามแนวปฏิบัติ เช่น การขอใชห้้อง

ประชุม การขอใช้รถยนต์ เป็นต้น 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

**ควรจัดท ามาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไข

ปัญหาการทุจริต 

คะแนน 88.61 ระดับ A 

ผา่นการประเมิน 

นายจ าเนียร  วิจติรจันทร์ ผู้อ านวยการ

โรงเรียนบ้านแดงนอ้ย ให้ความส าคัญกับ

การตอ่ต้านการทุจริตอย่างจรงิจัง โดยมี

การก าชับและทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกันการทุจริตในหนว่ยงานเพื่อให้

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดท าแผน

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ และมี

การแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหนว่ยงาน

เพื่อให้การทุจรติภายในหนว่ยงานลดน้อยลง

หรอืไม่มกีารทุจรติเกิดขึ้น มีช่องทางการ

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

**ควรจัดท ามาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 



๑๐ 

 

 
 
 

จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มกีาร

เผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรภายใน 

ในการรอ้งเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน

หนว่ยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบ

ภายในและสนง.ปปช.มาใช้ปรับปรุงการ

ท างานเพื่อป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ

ด าเนนิงาน 

คะแนน 95.92 ระดับ AA 

ผา่นการประเมิน 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตามขั้นตอน ระยะเวลาและเท่าเทียมไม่

เลือกปฏิบัติให้ข้อมูลแก่ผูร้ับบริการ ผู้มา

ติดตอ่ หรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

ตรงไปตรงมาและไม่เรียกรับหรอืไม่ให้เงนิ 

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

**ไม่ต้องจัดท ามาตรการส่งเสรมิ

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชีว้ัดที่ 7 ประสิทธิภาพ 

การสื่อสาร 

คะแนน 91.28 ระดับ A 

ผา่นการประเมิน 

มีการเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานในเรื่อง

ต่างๆต่อสาธารณชน ผา่นช่องทางที่

หลากหลายสามารถเข้าถึงได้งา่ย และไม่

ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีช่องทางรับฟัง

ความคิดเห็น ติชมและช่องทางถามตอบ 

ช่องทางการรับเรื่องรอ้งเรียนทางเว็บไซต์

ของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา และกล่อง

รับฟังความคิดเห็น แสดงหมายเลขโทรศัพท์ 

โทรสาร e-mail ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแสดงความคิดเห็น 

การเผยแพรข่้อมูล ผลงานของ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ยังมี

ประสิทธิภาพไม่ดเีท่าที่ควร 

บุคลากรภายในหน่วยงาน และผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกยังขาดการ

รับรู้ถึงขอ้มูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

และทันท่วงที 

 

**ควรจัดท ามาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 



๑๑ 

 

 
 
 

และถามตอบร้องเรยีน ร้องทุกข์ได้อย่าง

สะดวก และรวดเร็ว 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง

ระบบการท างาน 

คะแนน 84.14 ระดับ B 

ไม่ผา่นการประเมิน 

บุคลากรมากรปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ มากรน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ และเปิด

โอกาสใหผู้ร้ับบริการและผู้มาตดิต่อเข้ามามี

ส่วนรว่มในการปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนนิงาน โดยส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อ

คุณภาพการให้บริการของโรงเรยีนบ้านแดง

น้อย 

การจัดระบบการให้บริการแก่

ผูร้ับบริการของโรงเรียนบ้านแดง

น้อยแตล่ะกลุ่มแตกต่างกันไม่เป็น

รูปแบบ แนวทางเดียวกัน 

 

**ต้องจัดท ามาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย

ข้อมูล 

คะแนน 84.14 ระดับ B 

ไม่ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ขอ้มูลในการด าเนนิงานที่

แสดงถึงการด าเนนิงานที่เป็นธรรม โปร่งใส

ในการด าเนินงานที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง

เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านแดง

นอ้ย จ านวน 5 ประเด็น 1.ข้อมูลพื้นฐาน 

2. การบริหารงาน 3.การบริหารเงิน

งบประมาณ     4.การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล     5.การส่งเสริมความ

โปร่งใสในหน่วยงาน 

การเปิดเผยข้อมูลในบางประเด็น

การบริหารเงนิงบประมาณ และการ

ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

ยังไม่มีความชัดเจนและสอดคล้อง

กับภารกิจการใหบ้ริการ 

 

**ต้องจัดท ามาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน  

การทุจริต 

คะแนน 87.50 ระดับ A 

ผา่นการประเมิน 

มีการเผยแพร่ขอ้มูลการทุจริตที่เป็นปัจจุบัน

บนเว็บไซต์ของหนว่ยงานอย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง แต่ยังขาดการขับเคลื่อนการ

ด าเนนิงานที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพื่อให้

สาธารณชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน

และเป็นปัจจุบัน ใน 2 ประเด็น คอื 1.การ

 

**ควรจัดท ามาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 



๑๒ 

 

 
 
 

ด าเนนิการเพื่อป้องกันการทุจรติ และ 2.

การจัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกันการ

ทุจรติ 

 

7. ผลการวิเคราะห์เป็นประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน โรงเรยีน

บ้านแดงน้อย 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านแดงน้อย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ซึ่งคณะกรรมการจัดท ามาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านแดงน้อยได้

ร่วมกันวิเคราะหจ์ุดอ่อน 10 ตัวชี้วัด และได้รว่มกันก าหนดประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งพิจารณา

จากตัวชีว้ัดที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่มคีะแนนต่ าสุดของแต่ละเครื่องมือ ดังนี้ 

1) เครื่องมือประเมิน IIT ตัวชีว้ัดที่คะแนนต่ าสุด คือ การใชอ้ านาจ คะแนน 85.13  

2) เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ าสุด คือ การปรับปรุงการท างาน คะแนน 84.14 

3) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ าสุด คือ การเปิดเผยข้อมูล คะแนน 84.14 

 

8. ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของโรงเรียนบ้านแดงน้อย มีดังน้ี 

จากการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

คณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน ได้ร่วมกันวิเคราะหจ์ุด

แข็ง และร่วมกันก าหนดประเด็นที่ตอ้งพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งพิจารณาจากตัวชีว้ัดที่มผีลการประเมิน

คุณธรรม และความโปร่งใส ซึ่งมีคะแนนสูงสุดในแตล่ะเครื่องมือ ดังนี้ 

1) เครื่องมือประเมิน IIT ตัวชีว้ัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชีว้ัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ คะแนน 97.02 

2) เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินคะแนน 

     95.92 

3) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

คะแนน 87.50 

  



๑๓ 

 

 
 
 

ส่วนที่ 3 

การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสรมิคุณธรรม และความโปร่งใส 

ของโรงเรยีนบ้านแดงน้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนบ้านแดงนอ้ย ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านแดงน้อย  เพื่อน าสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดออ่นที่ต้อง

เร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนและประเด็นที่ตอ้งพัฒนาให้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับผลการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอ้ง แก้ไขโดยเร่งด่วน จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คือ  

ประเด็นที่ตอ้งเร่งพัฒนาให้ดีขึ้นมีอยู่ จ านวน ๕ ตัวชี้วัด มีรายละเอียดการขับเคลื่อนการด าเนินการ 

ดังนี้ 

1. จัดท าและประกาศใช้มาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านแดง

น้อย ซึ่งมีทั้งหมด 7 มาตรการ ดังนี้ 

 1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2) มาตรการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารตอ่สาธารณะ 

 3) มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 

 5) มาตรการให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 

6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 2. ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และผูก้ ากับ ติดตามการด าเนินการของแตล่ะมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

  3. จัดท าปฏิทินขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในโรงเรียนบ้านแดงน้อย  

4. การตดิตาม และรายงานผลการด าเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้าน

แดงน้อย ดังรายละเอียด ด าเนินการแตล่ะมาตรการ ดังนี้ 

1. จัดท าและประกาศใช้มาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านแดง

น้อย ซึ่งมีทั้งหมด 7 มาตรการ ดังนี้ 

   1.1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจา้ง 

 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซือ้จัดจ้าง และแจ้งให้ขา้ราชการ และลูกจ้างทุกคน 
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ในโรงเรียนบ้านแดงนอ้ย ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

1.2 มาตรการในการด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ 

ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้าน

แดงน้อย ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

1.3 มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 

ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้ขา้ราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้านแดง

น้อย ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

1.4 มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประกาศมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชนส์่วนรวมและ 

แจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้านแดงนอ้ย ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

1.5 มาตรการให้ประชาชน ผูร้ับบริการ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ด าเนนิงาน 

ประกาศมาตรการให้ประชาชน ผูร้ับบริการ ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนรว่มในการด าเนินงาน 

และแจง้ให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้านแดงนอ้ย ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

1.6 มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินจิ 

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินจิ และแจ้งใหข้้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้านแดง

น้อย ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

1.7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ประกาศมาตรการจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้าน

แดงน้อย ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2. ก าหนดผูร้ับผดิชอบ และผูก้ ากับ ติดตามการด าเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

3. จัดท าปฏิทินขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในโรงเรียนบ้านแดงน้อย มีรายละเอียด ดังนี้ 
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วันท่ี กิจกรรม หมายเหตุ 

9 เมษายน 256๕ แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ

โปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 

21 เมษายน 256๕ ประชุมคณะกรรมการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

ภายในโรงเรียนบ้านแดงน้อย เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อวิเคราะหห์า

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา/ที่ต้องแก้ไขเร่งดว่น รวมถึงก าหนดมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ 2564 และ

ก าหนดผู้ควบคุม ก ากับติดตามมาตรการ 

 

19 พฤษภาคม 256๕ ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากร

ภายในและข้าราชการในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติ 

 

10 มถิุนายน 256๕ แตง่ตัง้ผูค้วบคุม ก ากับ ติดตาม และผูร้ับผดิชอบมาตรการสง่เสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อรายงานผลการด าเนินการตาม

มาตรการ 

 

7 กรกฎาคม 256๕ จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และ ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทุกวันพุธหลังขา่วพุธเช้าสพฐ. 

เพื่อร่วมกันสะท้อนผลการด าเนินงาน 

 

30 กันยายน 256๕ กลุ่มงานวิชาการ จัดท าการสรุป วิเคราะห์ขอ้มูลการด าเนนิงานตาม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

10 พฤศจกิายน 256

๕ 

จัดท ารายงานผลการสะท้อนผลการด าเนินงานตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ 256๕ ให้

ผูอ้ านวยการและที่ประชุมรับทราบเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลบนเว็บไซต์ของ

โรงเรียนบ้านแดงนอ้ย ให้สาธารณชนรับทราบต่อไป 
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ส่วนที่ 4 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 โรงเรียนบ้านแดงนอ้ย ได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซือ้

จัดจา้งมาตรการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารตอ่สาธารณะ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกัน

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียเข้ามามี

ส่วนรว่มในการด าเนินงานมาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินจิ และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ

ทุจรติ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ตอ้งเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และพัฒนาในประเด็นที่ตอ้งพัฒนาให้ดี

ขึน้ ซึ่งได้มกีารปฏิบัติตามมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการก ากับ ติดตาม และการสรุปรายงานผล 

ได้ก าหนดให้กลุ่มงานได้รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแดงน้อย ทุกเช้าวันพุธหลังพุธเช้าข่าวสพฐ. ซึ่งผูร้ับผดิชอบโครงการ

คุณธรรมและความโปร่งใสได้มกีารบันทึกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป ผลการ 

ด าเนนิงาน และน าเสนอข้อมูลผลการด าเนนิงานตามแต่ละมาตรการ ดังนี้ 

4.1 ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

   1. ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด

จา้งบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ได้มกีาร

ด าเนนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจา้ง ตามที่ได้ก าหนด 

อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

   1.1 มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้ง และ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://dn.kkzone1.go.th/ 

1.2 มีการจัดซื้อจัดจา้งเป็นไปตามรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนของระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามระบบ e-GP 

   1.3 มีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือนให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และ

บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  1.4 มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งที่ ....../2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 

2565 เป็นผู้คอยก ากับ ติดตาม และควบคุมให้ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
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โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อการด าเนินงานเป็นด้วยความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ 

  2. ผลการด าเนินงานตามมาตรการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ บุคลากร เจ้าหน้าที่ 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนนิงานการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารตอ่สาธารณะของ 

โรงเรียนบ้านแดงนอ้ย ได้มีการด าเนินการตามมาตรการมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 

ตามที่ได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 2.1 มีการจัดท าบันทึกข้อความเพื่อขออนุญาตน าข้อมูลขึน้สู่เว็บไซต์ของ โรงเรียนบ้านแดง

น้อย 

 2.2 มีการเผยแพรข่้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

http://dn.kkzone1.go.th/ดังนี้ 

ข้อมูลขา่วสารตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 

 - โครงสร้างหนว่ยงาน 

- อ านาจหน้าที่ 

- ข้อมูลการตดิต่อหนว่ยงาน 

- ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 9 

- แผนงาน/โครงการ 

- งบประมาณรายจ่าย 

- คู่มอืการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 

3. ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 

 บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการป้องกันการรับสินบนของโรงเรียนบ้าน

แดงนอ้ย ได้มกีารด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ตามที่ได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนี้ 

3.1 มีการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน

เพื่อเป็นการสรา้งความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและป้องกันการทุจริตในหน้าที่ เช่น การ

รับสินบน การรับของขวัญ ของรางวัลต่าง ๆ จากผูม้าติดตอ่งาน หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจรยิธรรมและรักษาวินัยใหก้ับบุคลากรในหนว่ยงาน เช่น 

กิจกรรมไหว้ขอพรจากผู้อาวุโสโดยไม่มีของขวัญ ของก านัล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรอืเทศกาลส าคัญๆ 

ต่าง ๆ โดยไม่มีการรับสินบน 
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4. ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการป้องกันการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวมของโรงเรียนบ้านแดงนอ้ย ได้มกีารด าเนินการตาม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม ตามที่ได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 - มีการประชุมเพื่อแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม เพื่อให้

บุคลากรภายในโรงเรยีนและผูบ้ริหารสถานศกึษามีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการ

ปฏิบัติหน้าที่ สามารถแยกแยะผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวมได้ 

5. ผลการด าเนินงานตามมาตรการใหผู้ม้ีสว่นได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนรว่มในการด าเนินงาน 

 บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเข้ามามี

ส่วนรว่มในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแดงนอ้ย ได้มกีารด าเนินการตามมาตรการให้ผู้มสี่วนได้

ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงาน ตามที่ได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี ้

 5.1 มีการเชิญผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการด าเนินงาน เชน่ คณะกรรมการสถานศกึษา 

มาร่วมประชุมวางแผนการด าเนนิโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 

 6. ผลการด าเนินงานตามมาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินจิ 

 บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการตรวจสอบการใช้ดุลยพินจิของ

โรงเรียนบ้านแดงนอ้ย ได้มีการด าเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจตามที่ได้ก าหนด 

อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 6.1 มีการจัดท าช่องทางในการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจโดยการเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนได้ส่วน

เสียเข้ามาแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานของผูบ้ริหารการศกึษาของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

เว็บไซต์หลักของโรงเรียน 

 6.2 มีการจัดประชุมให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการตรวจสอบการด าเนนิงาน

ขององค์กร 

 7. ผลการด าเนินงานตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ของโรงเรียนบ้านแดงน้อย ได้มกีารด าเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามที่ได้

ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนี้ 

 7.1 มีการจัดท าแนวปฏิบัติเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการด าเนินงานและ

จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
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 7.2 มีการจัดท าช่องทางแจง้เรื่องร้องเรียนการทุจริต ผา่นทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านแดง

น้อย เพื่อบุคลากรในส านักงานเขต บุคคลภายนอก ผุม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแจ้งเรื่องรอ้งเรียนผา่น

ช่องทางนี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

 7.3 มกีารจัดท ารายงานสรุปผลการแจง้เรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและรายงานผลผา่นทาง

เว็บไซต์ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้และรับทราบข้อมูลเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตประจ าปีของโรงเรียนบ้าน

แดงนอ้ย 

4.2 ผลการประเมินความสามารถของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนบ้านแดงนอ้ย ได้มกีาร

ประกาศใช้มาตรการ และก ากับ ติดตามการใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของโรงเรียนบ้านแดงนอ้ย อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน และมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานจากการประชุมทุกวันพุธหลังพุธเช้าข่าว สพฐ. และการด าเนนิงานที่ 

แสดงถึงการด าเนนิการตามาตรการที่ได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1. บุคลากรทุกคนรับรู้ รับทราบ ถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานภายในหนว่ยงานของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ดังจะเห็นได้จากการเข้ารับการประชุมช้ีแจงและประกาศมาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหนว่ยงานของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงนอ้ย
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2. ทุกกลุ่มงานมีการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของโรงเรยีนบ้านแดงน้อย 

ดังผลการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ 

กลุ่ม / หน่วย 

ส่งเสริมความ

โปร่งใสในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

เผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารต่อ

สาธารณะ 

ป้องกันการรับ

สินบน 

ป้องกันการขัดกัน

ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วน

ตนกับส่วนรวม 

ให้ผู้มสี่วนได้ส่วน

เสียเข้ามามีส่วน

ร่วมในการ

ด าเนนิงาน 

ตรวจสอบการใช้

ดุลยพินจิ 

จัดการเรื่อง

ร้องเรียนการ

ทุจรติ 

มีการ

ปฏิบัติ 

ไม่ม ี มีการ

ปฏิบัติ 

ไม่ม ี มีการ

ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการ

ปฏิบัติ 

ไม่ม ี มีการ

ปฏิบัติ 

ไม่ม ี มีการ

ปฏิบัติ 

ไม่ม ี มีการ

ปฏิบัติ 

ไม่ม ี

อ านวยการ √  √  √  √  √  √  √  

วิชาการ √  √  √  √  √  √  √  

บริหารบุคคล √  √  √  √  √  √  √  

บริหารงานการเงินพัสดุ 

งบประมาณ 

√  √  √  √  √  √  √  

บริหารทั่วไป √  √  √  √  √  √  √  
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3. หลังจากที่ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหนว่ยงานและก าหนดปฏิทิน 

ก าหนดผู้รับผดิชอบแล้ว แต่ละกลุ่มงานได้น ามาตรการสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผลการด าเนนิงานต่าง ๆ

ได้รับการแก้ไขดังรายละเอียด ตั้งแต่ 02, 07, 08, 09 และ 010 จากการด าเนินการตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแดงนอ้ย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 มีผลการด าเนินงานที่น าสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนและประเด็นที่ควร

พัฒนาของโรงเรียนบ้านแดงนอ้ย ให้ดีขึ้น ซึ่งมีการด าเนินงานตามกรอบและภารกิจของงาน อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็วและมีความโปร่งใสตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ทั้ง 7 มาตรการ โดยผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ผูเ้กี่ยวข้องและผูร้ับบริการสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจสอบและร่วมในการด าเนินงานเพื่อ

แสดงถึงการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย ์สุจรติ เป็นระบบและมีความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ปัญหา อุปสรรค 

1. ปัญหาในการด าเนินงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านแดงนอ้ย มีการ 

ปรับเปลี่ยนผูร้ับผิดชอบงานคนใหม่ ท าให้การด าเนินงานไม่ตอ่เนื่อง 

2. ปัญหาการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านแดงนอ้ย เป็นภารกิจ 

ส่วนรวมขององค์กรที่ผูป้ฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายท าให้การประสานงานในด้านข้อมูลตา่งๆ อาจจะ

เกิดความล่าช้าไม่สมบูรณ์ของขอ้มูลในบางภารกิจ เพราะบุคลากรทุกลุ่มงานอาจมีภารกิจอื่น ๆ ท าให้

งานในส่วนของขอ้มูลตามตัวชี้วัดOIT อาจจะมีการด าเนินงานไม่รวดรวด และต่อเนื่องเท่าที่ควร 

3. เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ท าให้การ

ด าเนนิงานเพื่อท าการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านแดง

น้อย ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ล่าช้า และปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 

4. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ท าให้การด าเนินงานบางกิจกรรมตอ้งเร่งรีบและเกินก าหนด 

ระยะเวลา 

5. รายละเอียดประเด็นการประเมินตามตัวชีว้ัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีความ

ล่าช้าในการชีแ้จงรายละเอียดของข้อมูลในประเด็นการประเมินใหม่ 

ข้อเสนอแนะ 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านแดงน้อย ควรเป็นภารกิจประจ าของกลุ่ม 

งานใดกลุ่มงานหนึ่งภายในโรงเรียน เพื่อให้มกีารด าเนินงานได้อย่างตอ่เนื่อง 

2. ควรมีแผนการด าเนินงานโดยจัดท าปฏิทินผูร้ับผดิชอบในการขับเคลื่อนให้เป็นระบบอย่างเป็นชัดเจน

และด าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 
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3. ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การด าเนินการใน

ระบบต่างๆ ทั้งการจัดประชุม สัมมนา อบรม อาจจะมีข้อจ ากัด ดังนัน้อาจจะใช้การบูรณาการในการ

ด าเนนิกิจกรรมหรอือาจจะมีการประชุมชีแ้จงผ่านระบบออนไลน์ 

4. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณให้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ตลอดจนควรชี้แจงรายละเอียด

ของข้อมูลตามประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหนว่ยงานตั้งแตต่้นปีงบประมาณ 

เพื่อให้โรงเรียนได้มเีวลาในการด าเนินการ
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ภาคผนวก 
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ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนแดงน้อย 

ที่   ..... / 2565 

เรื่อง   แต่งตัง้คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูลท ำเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อรับรองกำรประเมิน ITA Online 

............................................. 

    ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้แจ้งอบรมการบันทึก
ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียนเพ่ือรับรองการประเมิน ITA Online และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ได้จัดท าเอกสารเพ่ือใช้บันทึกในเว็บไซต์ของโรงเรียน ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไป             ตาม
แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.1 นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
1.2  นางมะลิ   แสนบุตร  ต าแหน่ง ครู  กรรมการ 
1.3 นางสถาพร แก้วภูมิแห่  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑.๔ นางสุจิตรา กิตติบริสุทธิ์  ต าแหน่ง ธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที ่ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกหรือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนให้การด าเนินงาน 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูล 

ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน (O1-O9) 

ตัวชี้วัดที่ 9.1.1 (O1) โครงสร้าง 
ตัวชี้วัดที่ 9.1.2 (O2) ข้อมูลผู้บริหาร 
ตัวชี้วัดที่ 9.1.3 (O3) อ านาจหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 9.1.4 (O4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9.1.5 (O5) ข้อมูลการติดต่อ 
ตัวชี้วัดที่ 9.1.6 (O6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัดที่ 9.1.7 (O7) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ตัวชี้วัดที่ 9.1.8 (O8) Q&A 
ตัวชี้วัดที่ 9.1.9 (O9) Social Network 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1 นางสุนิสา  ศิริโส   ต าแหน่ง ครู  
2.2 นางสาวหนึ่งฤดี  ศรีประพันธ์ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
๒.๓ นายเฉลิม สมสิน   ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
๒.๔ นางสาวณิชาภัทร  อรมูล  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ตัวชี้วัดที่ 9.2 กำรบริหำรงำน (O10-O17) 
ตัวชี้วัดที่ 9.2.1 (O10) แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
ตัวชี้วัดที่ 9.2.2 (O11) รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 9.2.3 (O12) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ตัวชี้วัดที่ 9.2.4 (O13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9.2.5 (O14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ 9.2.6 (O15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ 9.2.7 (O16) รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ 9.2.8 (O17) E-Service 

ผู้รับผิดชอบ 
2.๕  นางสาวศศิ  ทองศรี  ต าแหน่ง ครู  
2.๖ นางสาวสุภาวดี  สายเนตร ต าแหน่ง ครู  
2.๗ นางสาวณิชาภัทร  อรมูล  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ตัวช้ีวัดที่ 9.3 กำรบริหำรเงิน งบประมำณ (O18-O24) 
ตัวชี้วัดที่ 9.3.1 (O18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ตัวชี้วัดที่ 9.3.2 (O19) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 9.3.3 (O20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ผู้รับผิดชอบ 

2.๘ นางภาณี  ยุพะลา  ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
2.๙ นางบวรลักษณ์  พานพัฒนพงศ์ ต าแหน่ง ครู 
๒.๑๐ นางสาวณิชาภัทร  อรมูล ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ตัวชี้วัดที่ 9.3.4 (O21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
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ตัวชี้วัดที่ 9.3.5 (O22) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ตัวชี้วัดที่ 9.3.6 (O23) สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ตัวชี้วัดที่ 9.3.7 (O24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

ผู้รับผิดชอบ 

2.๑๑ นายประสิทธิ งอสอน  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
2.1๒ นางสาวณัฐจารี  เยาวมาตย์ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒.๑๓ นางสาวณิชาภัทร  อรมูล ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ตัวช้ีวัดที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (O25-O28) 
ตัวชี้วัดที่ 9.4.1 (O25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดที่ 9.4.2 (O26) การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดที่ 9.4.3 (O27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดที่ 9.4.4 (O28) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1๔ นางสาวฑิฎาป์ พลทองสถิต ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
2.1๕ นางสาววิลาวัลย์ พลสัสดี ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
2.1๖ นางถนอมจิต รัศมีเดือน  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๒.๑๗ นางสาวณิชาภัทร  อรมูล ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ตัวช้ีวัดที่ 9.5 กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29-O33) 

ตัวชี้วัดที่ 9.5.1 (O29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 9.5.2 (O30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 9.5.3 (O31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 
ตัวชี้วัดที่ 9.5.4 (O32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
ตัวชี้วัดที่ 9.5.5 (O33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1๘ นางสาวจุฑามาศ  ยะลาไสย์  ต าแหน่ง ครู 
๒.๑๙ นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์ลือไกร  ต าแหน่ง ครู 
๒.๒๐ นางสาวณิชาภัทร  อรมูล  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
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ตัวช้ีวัดที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต (O34-O41) 
ตัวชี้วัดที่ 10.1.1 (O34) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
ตัวชี้วัดที่ 10.1.2 (O35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ตัวชี้วัดที่ 10.1.3 (O36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
ตัวชี้วัดที่ 10.1.4 (O37) การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 10.1.5 (O38) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตัวชี้วัดที่ 10.1.6 (O39) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
ตัวชี้วัดที่ 10.1.7 (O40) รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 10.1.8 (O41) รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

ผู้รับผิดชอบ 
2.๒๑ นางสาววันวิสา  สุ่มมาตย์ ต าแหน่ง ครูพิเศษ 
๒.๒๒ นางสาวณิชาภัทร  อรมูล ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ตัวช้ีวัดที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต (O42-O43) 
ตัวชี้วัดที่ 10.2.1 (O42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 10.2.2 (O43) การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
      ๒.๒๔ นางพนทอง  นวลบุดดี  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 

2.๒๓ นางสาวณิชาภัทร  อรมูล ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่จัดหาและจัดท าข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องในแต่ละหัวข้อที่ได้รับมอบหมายด าเนินการ 

ให้แล้วเสร็จ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ก าหนดส่งไฟล์งาน วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ทางกลุ่มไลน์โรงเรียน 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการสืบไป 
 

 

    สั่ง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565  

 
         (นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
 


