
 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
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โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 

                             ต าบลจอมจันทร์  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๑ 



 

ก 

ค ำน ำ 

 กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเจตนำรมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงำน
ภำครัฐ กลุ่มเป้ำหมำยไดร้ับทรำบระดับคุณธรรม และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตนเองและน ำข้อมูลผลกำร
ประเมิน รำมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำง
เหมำะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรเชิงบวกดำ้นกำร
ป้องกัน และปรำบปรำม กำรทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงควำมตั้งใจของหน่วยงำนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำน ตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณะทั้งในระดบัชำติและ
ระดับสำกล รำยงำนกำรวิเครำะห์ ผลกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับน้ี ประกอบด้วยผลคะแนนจำกตัวชีว้ัดทั้ง ๑๐ ตวัชี้วดั ได้แก ่(๑) กำรปฏิบัติ
หน้ำที่ (๒) กำรใช้งบประมำณ (๓) กำรใชอ้ ำนำจ (๔) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร (๕) กำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริต (๖) คุณภำพกำรด ำเนินงำน (๗) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร (๘) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน (๙) กำร
เปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) กำรป้องกันกำรทุจรติโดยประเมินผลจำกกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
(Eternal) ส่วนเสียภำยใน (Internal) กำรรับรู้ของผู้รับบริกำรผู้มำตดิต่อ หรือผู้ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
(Eternal) และกำรเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้
จะสะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยำ
คำร ส ำนักงำนกำรศกึษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผลกำรประเมินครั้งนี้จะชว่ย สนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคณุธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐัได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพทุกหน่วยงำน ไดร้่วมกันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล และประกำรส ำคัญ 
คือ ได้มีบทบำทในกำรผลักดันกลไกในกำรป้องกนักำรทุจริตของประเทศ ซ่ึงสำมำรถสะท้อนภำพลกัษณ์เชิง
บวกให้กับหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรูก้ำรทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

 

โรงเรียนจอมจันทรว์ิทยำคำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
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๑ 
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนนิกำรของภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ 

เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อวำ่ “กำรประเมิน คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็น    
กลยุทธ์  ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติวำ่ดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทจุรติเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำรโดย
มุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับกำรทรำบผลกำรประเมิน และแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ยกระดับหน่วยงำนในดำ้นคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

 ITA  เป็นกำรประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้ำนคณุธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐทีร่ับกำรประเมินจะได้รับทรำบผลกำรประเมินเพื่อให้ตระหนักและน ำไปสู่กำรพฒันำตนเอง 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนภำครัฐเป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ลดกำรทจุรติและประพฤติมชิอบ ก่อ
เกิดให้ประโยชน์ต่อประชำชน และต่อประเทศชำติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนภำครัฐ
ของประเทศไทยมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งข้ึนในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้
ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ แบ่งออกเป็น ๑๐ 
ตัวชี้วดั ดังนี ้

๑.  กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
๒. กำรใช้งบประมำณ 
๓. กำรใช้อ ำนำจ 
๔. กำรใช้ทรพัย์สินของรำชกำร 
๕. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจรติ 
๖. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
๗. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
๘. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
๙. กำรเปิดเผยข้อมูล 
๑๐. กำรป้องกันกำรทุจริต 

 
 
 



 

 

๒ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 
 

๑. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency  

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อหน่วยงำน
ตนเอง ประกอบด้วยตวัชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วดัใช้อ ำนำจ ตวัชี้วดักำรใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทจุรติ 

๒. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 

 Assessment : EIT) มีวตัถุประสงค์เพื่อกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อ
หน่วยงำนที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชีว้ัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และตัวชี้วดั
กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

๓. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity Transparency Assessment : 

OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะของหน่วยงำนเพื่อให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงได้ ประกอบด้วยตวัชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริตเกณฑร์ะดับกำรประเมิน มี 
๗ ระดับ ดังนี ้

 ผลคะแนน ๙๕-๑๐๐  คะแนน   ระดับ  AA 

 ผลคะแนน ๘๕-๙๔  คะแนน   ระดับ  A  

ผลคะแนน ๗๕-๘๔  คะแนน   ระดับ  B  

ผลคะแนน ๖๕-๗๔  คะแนน   ระดับ  C  

ผลคะแนน ๕๕-๖๔  คะแนน   ระดับ  D  

ผลคะแนน ๕๐-๕๔  คะแนน   ระดับ  E  

ผลคะแนน ๐-๔๙  คะแนน   ระดับ  F 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยา 

คาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยภำพรวมได้
คะแนนเท่ำกับร้อยละ ๙๕.๖๓ คะแนน ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  
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 ระดับ AA เมื่อพิจำรณำ ตำมแบบวัดกำรรับรู้ทั้ง ๓ ส่วนพบวำ่ แบบวัดกำรกำรรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียภำยใน(Internal integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ ๙๖.๐๙  
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment : 
EIT) ได้คะแนนเท่ำกับ ๙๑.๐๑  แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity 
Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ ๙๘.๗๕  

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓  มีผลวิเครำะห์ข้อมูลใน
แต่ละตัวชี้วดัดังนี ้

๑. กำรปฏิบัติหน้ำที ่   คะแนนที่ได้  ร้อยละ ๙๗.๙๖ ระดับ AA 
๒. กำรใช้งบประมำณ   คะแนนที่ได้ ร้อยละ ๙๖.๒๓ ระดับ AA 
๓. กำรใช้อ ำนำจ   คะแนนที่ได้ ร้อยละ ๙๗.๐๕ ระดับ AA 
๔. กำรใช้ทรพัย์สินของรำชกำร  คะแนนที่ได้ ร้อยละ ๙๓.๗๑ ระดับ A 
๕. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจรติ  คะแนนที่ได้ ร้อยละ ๙๕.๔๘ ระดับ AA 
๖. คุณภำพกำรด ำเนินงำน  คะแนนที่ได้ ร้อยละ ๙๓.๗๒ ระดับ A 
๗. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  คะแนนที่ได้ ร้อยละ ๘๙.๙๔ ระดับ A 
๘. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  คะแนนที่ได้ ร้อยละ ๘๙.๓๗ ระดับ A 
๙. กำรเปิดเผยข้อมูล   คะแนนที่ได้ ร้อยละ ๙๗.๕๐ ระดับ AA 
๑๐. กำรป้องกันกำรทุจริต   คะแนนที่ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับ AA 

 
-ตัวชีว้ัดที่ ๙-๑๐ ใน แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity  

Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ ๙๘.๗๕ เป็นผลคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๑ 

-ตัวชีว้ัดที่ ๑-๕ ใน แบบวัดกำรกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน(Internal integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ ๙๖.๐๙  เป็นผลคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๒ 

-ตัวชีว้ัดที่ ๖-๘ ใน แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ภำยนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ได้คะแนนเท่ำกับ ๙๑.๐๑  เป็นผลคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๓ 

ซึ่งจำกผลดังกลำ่วตัวชีว้ดัที่ควรพัฒนำให้ดียิ่งข้ึนไปคือ -ตัวชี้วัดที่ ๖-๘ ใน แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสีย ภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และตัวชี้วดัที ่๔  ใน 
แบบวัดกำรกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน(Internal integrity and Transparency Assessment : 
IIT) 

 



 

 

๔ 

 เพื่อให้เกิดควำมมคีุณธรรมและควำมโปร่งในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำรให้อยูใ่น
ระดับ AA ต่อไป 

๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
๔.๑ ผลกำรประเมินตำมแบบส ำรวจควำมคดิเห็นวัดกำรรับรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภำยใน 

(Internal integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเฉลี่ย ๒๘.๘๓ จำก ๓๐  เท่ำกับร้อย
ละ ๙๖.๐๙ บ่งชี้ให้เห็นว่ำโรงเรียนจอมจันทร์วิทยำคำร มีกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นไปตำมหลักเกณฑ์ควำมโปร่งใส
และมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน โดยบุคลำกรสว่นใหญ่มีควำมเชื่อมั่นและแสดงควำมไวว้ำงใจต่อกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำรที่มุ่งสู่กำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรทจุริตอย่ำงมีประสิทธิผลและยังคงต้อง
ร่วมมือกันพัฒนำอย่ำงเนื่องเพื่อมำตรฐำนอันดีของโรงเรียนต่อไป 

      ๔.๒ ผลกำรประเมินตำมแบบส ำรวจควำมคดิเห็นแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  ได้คะแนนเฉลี่ย ๒๗.๓๐ จำก ๓๐ 
เท่ำกับร้อยละ ๙๑.๐๑ บ่งชี้ให้เห็นว่ำประชำชนหรือผู้รับบริกำรมคีวำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนจอมจันทรว์ิทยำคำร ว่ำยดึหลักตำมมำตรฐำนข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ โดยมีกำรให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่ผู้มำรับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องเหนือผลประโยชน์สำธำรณะ และ
ไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ซี่งต้อง
พัฒนำให้มีคุณภำพกำรด ำเนินงำน กำรสื่อสำร กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนของโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ
มำตรฐำนอันดีของโรงเรยีนต่อไป 

      ๔.๓ ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity 
Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย ๓๙.๕๐ จำก ๔๐ เท่ำกับร้อยละ ๙๘.๗๕ บ่งชี้ให้เห็นว่ำ
โรงเรียนจอมจันทรว์ิทยำคำร มกีำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะและมีกำรวำงระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ 

ของโรงเรียนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน แสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่จะป้องกันกำร
ทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกดิขึ้นได้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕ 

๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเพื่อมาตรฐานความมีคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของ
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เพ่ือด ารงความมมีาตรฐานที่ดีขึ้นต่อไป 
 

ตัวชี ้ ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วดัที ่๔ กำรใช้
ทรัพย์สินของ
รำชกำร 

๑.บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรเอำ
ทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็นของส่วนตัว 
หรือน ำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องมำกน้อย
เพียงใด 
๒.ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรพัย์สิน
ของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัตงิำนในหน่วยงำน
ของท่ำนมีควำมสะดวกมำกน้อยเพียงใด 
๓.ถ้ำต้องมีกำรขอยืมทรพัย์สินของรำชกำร
ไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำนของ
ท่ำน มีกำรขออนุญำตอยำ่งถูกต้อง มำก
น้อยเพียงใด 
๔.บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชนมีกำรน ำ
ทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้โดยไม่ได้ขอ
อนุญำตอย่ำงถูกต้องจำกหน่วยงำนของ
ท่ำนมำกน้อยเพียงใด 
๕.ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน
เกี่ยวกับกำรใช้ทรพัย์สินของรำชกำรที่
ถูกต้องมำกน้อยเพียงใด 
๖.หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำกับดูและ
ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สนิของรำชกำรเพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้องมำกน้อย
เพียงใด 

๑.สร้ำงมำตรกำรกำรยืมทรัพย์สิน
รำชกำรของโรงเรียนเป็นมำตรฐำน
เดียวกันทั้งกำรยืมของบุคคลในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน 
๒.ก ำหนดขั้นตอนกำรยืมทรัพย์สิน
รำชกำรทีส่ะดวก รวดเรว็ และเป็น
มำตรฐำนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
๓.ก ำหนดขั้นตอนกำรยืมทรัพย์สิน
รำชกำรเป็นไปตำมมำตรกำรทีต่ั้งไว้มี
ระบบดูแลตรวจสอบและติดตำม 
๔.ประชำสัมพันธ์ถึงข้ันตอนกำรยืม
ทรัพย์สินรำชำกำรของโรงเรียนให้
บุคลำกรในโรงเรียนนอกโรงเรียน
รับทรำบและเป็นกำรเปิดเผย 
-กำรก ำหนดมำตรกำรเรือ่งกำรใช้
ทรัพย์สินรำชกำรของโรงเรียนจอมจันทร์
วิทยำคำรในครั้งนี้เพื่อพฒันำมำตรฐำนให้
สำมำรถตรวจสอบควำมโปร่งใสป้องกัน
กำรทจุรติในโรงเรียนใหด้ียิ่งขึ้นไป 

ตัวชี้วดัที ่๖ 
คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน 

๑.เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ
ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแกท่่ำน ตำมประเด็น
ดังต่อไปน้ีมำกน้อยเพียงใด 
-เป็นไปตำมข้ันตอนที่ก ำหนด 
-เป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 
๒.เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ
ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแกท่่ำน กับผู้มำ
ติดต่อคนอื่นๆ อย่ำงเท่ำเทียม มำกน้อย
เพียงใด 

๑.ก ำหนดขั้นตอนกำรยืมทรัพย์สิน
รำชกำรตำมข้ันตอน มรีะยะเวลำ
ก ำหนดกำรยืมที่ชดัเจน มีระบบ
ตรวจสอบ ตดิตำมกำรประเมินผลของ
โรงเรียนอย่ำงชัดเจน 
๒.ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรดูแลกำรยืม
ทรัพย์สินรำชกำรของโรงเรียนและข้อ
มำตรฐำนควรปฏิบัติต่อผูย้ืมอย่ำงเสมอ
ภำคเท่ำเทียม (ต่อ) 

 

 



  

 

๖ 

ตัวชี ้ ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วดัที ่๖ 
คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน 

๓.เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มี
กำรปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรแก่ท่ำนมำก
น้อยเพียงใด 
๔.หน่วยงำนที่ท่ำนตดิต่อ มีกำร
ด ำเนินงำนโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชำชนและส่วนรวมเป็นหลักมำกน้อย
เพียงใด 

๓.ก ำหนดมำตรกำรในกำรยืมทรพัย์สิน
รำชกำรของโรงเรียน โดยผู้ขอยืมต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ในกำรขอยืมและบันทึกเป็น
ลำยลักษณ์อักษร และกำรยืมทรพัย์สิน
รำชกำรของโรงเรียนต้องเป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชำนในส่วนรวม 
 

ตัวชี้วดัที ่ ๗ 
ประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร 

๑.กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำน
ติดต่อมีลกัษณะดังตอ่ไปน้ี มำกน้อย
เพียงใด 
-เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน 
-มีช่องทำงหลำกหลำย 
๒.หน่วยงำนที่ท่ำนตดิต่อมีกำรเผยแพร่
ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควร
รับทรำบอย่ำงชดัเจนมำกน้อยเพียงใด 
๓.หน่วยงำนที่ท่ำนตดิต่อมีช่องทำงรับฟัง
ค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร หรือไม่ 
๔.หน่วยงำนที่ท่ำนตดิตอ มีกำรชี้แจงและ
ตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชดัเจนมำกน้อย
เพียงใด 
๕.หน่วยงำนที่ท่ำนตดิต่อมีช่องทำงให้ผู้
มำติดต่อร้องเรียนกำรทจุริตของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน หรือไม ่

๑.ทำงโรงเรียนจดัให้มีระบบเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์หลำกหลำยช่องทำง มีจุด
ติดต่อ จดุประชำสัมพันธ ์ติดต่อห้องธุรกำร 
หรือทำงเพจ เว็บไซด์ของโรงเรียนที่เพิ่มมำก
ขึ้น 
๒.ข้อมูลข่ำวสำรทำงโรงเรียนสำมำรถ
เปิดเผย ตรวจสอบได ้และเป็นที่เชื่อถือต่อ
หน่วยงำนที่มำตดิต่อและในชุมชน 
๓.ทำงโรงเรียนพัฒนำช่องรับฟังควำม
คิดเห็นในกำรด ำเนินงำน กำรให้บริกำร 
หลำกหลำยช่องทำงเช่นไลน์กลุ่มโรงเรียน 
ไลน์กลุ่มห้องเรียน เพจ เว็บไซด์ โรงเรียน 
๔.ทำงโรงเรียนมีบุคลำกรตำมฝำ่ยงำนที่
รับผิดบชอบดูแลในแต่ละด้ำนสำมำรถตอบ
ข้อซักถำมของผู้มำติดต่อผู้มำขอรับบริกำร
ได้ 
๕.จัดช่องทำงดว่นในกำรร้องเรียนหำกผู้มำ
รับบริกำรพบควำมไม่โปร่งใน หรือกำรทุจรติ 
 

 

  

 

 

 

 



 

 
๗ 

 
ตัวชี ้ ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วดัที ่๘ กำร
ปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน  

๑.เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมี
กำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำร
ให้บริกำรใหด้ีขึ้นมำกน้อยเพียงใด 
๒.หน่วยงำนที่ท่ำนตดิต่อมีกำรปรับปรุง
วิธีกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรใหด้ีขึ้นมำกน้อยเพียงใด 
๓.หน่วยงำนที่ท่ำนตดิต่อ มีกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรให้เกิดควำมสะดวกรวดเรว็มำก
ขึ้นหรือไม่ 
๔.หน่วยงำนที่ท่ำนตดิต่อ เปิดโอกำสให้
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดตอ่ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนให้ดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด 
๕.หน่วยงำนที่ท่ำนตดิต่อ มีกำรปรับปรุง
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำม
โปร่งใสมำกขึ้นมำกน้อยเพียงใด 

๑.ก ำหนดมำตรกำรน ำข้อร้องเรียนในกำร
ให้บริกำรมำวิเครำะห์ปรับปรุงข้ันตอน
กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณต่อไปเพื่อ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งข้ึนไป 
๒.น ำเทคโนโลยีมำใชใ้นงำนติดต่อบริกำร
ของโรงเรียนเพิ่มข้ึนเพื่อให้มีควำมสะดวก
รวดเรว็ต่อผู้มำรับบริกำร 
๓.โรงเรียนก ำหนดกำรมสี่วนร่วมกับทำง
ชุมชนในกำรพัฒนำกำรท ำงำนใน
โรงเรียนโดยมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนที่มำจำกตัวแทนจำก
หลำกหลำยกลุ่มในชุมชน เช่นตัวแทน
ผู้ปกครอง ตวัแทนศิษย์เก่ำ ผู้น ำชุมชน 
และผู้แทนจำกหลำกหลำยกลุ่มสำขำ
อำชีพ เพื่อรว่มขับเคลื่อนพัฒนำกำร
ท ำงำนของโรงเรียน 
 
 

 

ผลกำรประเมินข้ำงต้นชี้ให้เห็นว่ำสิ่งที่ควรพัฒนำเพื่อให้โรงเรียนมีมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เกิด
กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในโรงเรียนเพื่อให้ดียิ่งข้ึนจำกเดิม คือ 

๑. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วย ๑.มำตรกำร กำรยืมทรัพย์สนิรำชกำร กำรตรวจสอบ 

ติดตำมดูแลทรัพย์สิน มำตรกำรขั้นตอนในกำรยืมทรัพย์สินรำชกำรของโรงเรียน ๒.กำรประชำสัมพนัธ์ขั้นตอน
กำรยืมทรัพย์สินรำชกำรของโรงเรียน 

๒. คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วย  ๑.ก ำหนดขั้นตอนกำรยืมทรัพย์สินรำชกำรตำมข้ันตอน มี 

ระยะเวลำก ำหนดกำรยืมที่ชัดเจน มีระบบตรวจสอบ ติดตำมกำรประเมินผลของโรงเรียน ๒.ก ำหนด
ผู้รับผิดชอบในกำรดูแลกำรยืมทรัพย์สินรำชกำรของโรงเรียนและ ๓.ข้อมำตรฐำนควรปฏิบัติต่อผู้ยมือย่ำงเสมอ
ภำคเท่ำเทียม ๔.ก ำหนดมำตรกำรในกำรยืมทรพัย์สินรำชกำรของโรงเรียน โดยผู้ขอยืมต้องแจ้งวตัถุประสงค์ใน
กำรขอยืมและบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร และกำรยืมทรพัย์สินรำชกำรของโรงเรียนต้องเป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชำนในส่วนรวม 

 

 



 

 

๘ 

๓. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ประกอบด้วย ๑.กำรจัดให้มีระบบเผยแพร่ประชำสัมพันธ์หลำกหลำย 
ช่องทำง มจีุดตดิต่อ จดุประชำสัมพันธ ์ตดิต่อห้องธุรกำร หรือทำงเพจ เวบ็ไซด์ของโรงเรียน  ๒.ข้อมูลข่ำวสำร
ทำงโรงเรียนสำมำรถเปิดเผย ตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อถือต่อหน่วยงำนที่มำติดต่อและในชุมชน ๓. พัฒนำ
ช่องรับฟังควำมคิดเหน็ในกำรด ำเนินงำน กำรใหบ้ริกำรหลำกหลำยช่องทำงเช่นไลน์กลุ่มโรงเรียน ไลน์กลุ่ม
ห้องเรียน เพจ เว็บไซด์ โรงเรียน  ๔.จัดช่องทำงดว่นในกำรร้องเรียนหำกผูม้ำรับบริกำรพบควำมไมโ่ปร่งใน 
หรือกำรทุจรติ 

๔. การปรับปรุงระบบการท างาน  ประกอบด้วย ๑.ก ำหนดมำตรกำรน ำข้อรอ้งเรียนในกำร 

ให้บริกำรมำวิเครำะห์ปรับปรุงข้ันตอนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณต่อไปเพื่อพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพ ๒.น ำเทคโนโลยีมำใช้ในงำนติดตอ่บริกำรของโรงเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีควำมสะดวกรวดเรว็ต่อผู้
มำรับบริกำร ๓.ก ำหนดกำรมีส่วนร่วมกับทำงชุมชนในกำรพัฒนำกำรท ำงำนในโรงเรียนโดยมีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำของโรงเรียนที่มำจำกตัวแทนจำกหลำกหลำยกลุ่มในชุมชน เชน่ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่ำ 
ผู้น ำชุมชน และผู้แทนจำกหลำกหลำยกลุ่มสำขำอำชีพ เพื่อรว่มขับเคลื่อนพัฒนำกำรท ำงำนของโรงเรียน 

๖. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้พัฒนามากข้ึน 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(๑) ข้อมูลพื้นฐำน จัดท ำข้อมูลพื้นฐำน

ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน 
ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
และกำรปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล 

-กลุ่มงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 
 

รำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
และสรุปผลภำยในวันที่
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
และ๓๐ เมษำยน 
๒๕๖๓ 

(๒) แผนกำร
ด ำเนินงำน แผนกำร
ปฏิบัติงำน และคู่มือ
กำรให้บริกำร 

จัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนและคู่มือกำร
ให้บริกำรของกลุ่มงำน 

-กลุ่มงำนวชิำกำร 
-กลุ่มงำนบริหำร
งบประมำณ 
-กลุ่มงำนบริหำรงำน
บุคคล 
-กลุ่มงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

รำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
และสรุปผลภำยในวันที่
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
และ๓๐ เมษำยน 
๒๕๖๓ 

(๓) แผนกำรใช้จำ่ย
งบประมำณและกำร
จัดซื้อจัดจำ้งหรือ
งบประมำณประจ ำปี
และกำรจัดหำพัสด ุ

ก ำหนดนโยบำย
แผนกำรใช้จำ่ยประจ ำปี 
กำรจดัซื้อจัดจ้ำงหรือ
กำรจดัหำพสัดุ 

-กลุ่มงำนบริหำรกิจกำร
นักเรียน 
-กลุ่มงำนบริหำร
งบประมำณ 

รำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
และสรุปผลภำยในวันที่
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
และ๓๐ เมษำยน 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 



 

 
๙ 

 
มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(๔) นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรพัยำกรบุคคล
และหลักเกณฑ์กำร
บริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกร 

ก ำหนดนโยบำยกำร
บริหำรทรพัยำกรบุคคล
จัดท ำหลักเกณฑก์ำร
บริหำรและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

-กลุ่มงำนบริหำรงำน
บุคคล 

รำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
และสรุปผลภำยในวันที่
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
และ๓๐ เมษำยน 
๒๕๖๓ 

(๕) กำรส่งเสริมควำม
โปร่งใสในหน่วยงำน
ได้แก่ กำรจดักำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจรติและ
กำรเปิดโอกำสให้เกิด
กำรมีสว่นร่วม 

จัดมำตรกำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสใน
หน่วยงำน 

-ผู้บริหำรและ
คณะท ำงำนตำม
โครงกำรโรงเรียนสุจริต 

รำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
และสรุปผลภำยในวันที่
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
และ๓๐ เมษำยน 
๒๕๖๓ 

(๖) กำรด ำเนินกำรเพื่อ
กำรป้องกัน 

จัดท ำเจตจ ำนงสุจริต
ของผู้บริหำรสร้ำง
เครื่องมือกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง เพื่อกำร
ป้องกันกำรทุจริตกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรและจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทจุรติ 

-ผู้บริหำรและ
คณะท ำงำนตำม
โครงกำรโรงเรียนสุจริต 

รำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
และสรุปผลภำยในวันที่
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
และ๓๐ เมษำยน 
๒๕๖๓ 

(๗) มำตรกำรภำยใน
เพื่อป้องกันกำรทุจริต 

จัดท ำมำตรกำรภำยใน
เพื่อป้องกันกำรทุจริต
ได้แก่ 
-มำตรกำรเผยแผ่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะ 
-มำตรกำรให้มีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียร่วม 
-มำตรกำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสในกำร
จัดซื้อจัดจำ้ง 
-มำตรกำรจดักำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจรติ 
-มำตรกำรป้องกันกำร
รับสินบน 
 

-ผู้บริหำร 
-คณะท ำงำนตำม
โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
-กลุ่มงำนวชิำกำร 
-กลุ่มงำนบริหำร
งบประมำณ 
-กลุ่มงำนบริหำรงำน
บุคคล 
-กลุ่มงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 
-กลุ่มงำนบริหำรกิจกำร
นักเรียน 
 

รำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
และสรุปผลภำยในวันที่
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
และ๓๐ เมษำยน 
๒๕๖๓ 

 

 



 

 

๑๐ 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
 (๗) มำตรกำรภำยใน
เพื่อป้องกันกำรทุจริต 

-มำตรกำรป้องกันกำร
ขัดแย้งกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มำตรกำรตรวจสอบ 
กำรใช้ดุลยพินิจ 

-ผู้บริหำร 
-คณะท ำงำนตำม
โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
-กลุ่มงำนวชิำกำร 
-กลุ่มงำนบริหำร
งบประมำณ 
-กลุ่มงำนบริหำรงำน
บุคคล 
-กลุ่มงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 
-กลุ่มงำนบริหำร
กิจกำรนักเรียน 

รำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
และสรุปผลภำยในวันที่
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
และ๓๐ เมษำยน 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


