
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการตามมาตรการ 

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 



                                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
ที ่ 240/2565      วันที ่  23 สิงหาคม 2565 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  
 

 ตามที่คณะกรรมการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้น าเรียนการประเมินผลการวิเคราะห์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้าน
หนองเป่าปี ่ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานและน าข้อเสนอแนะไปจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
 บัดนี้  คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการปรับปรุงมาตรการที่อยู่ในความรับผิดชอบตาม
ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ตัวช้ีวัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา มีดังนี้ 
  1.1 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ  
   1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
   2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงานการปฏิบัติงานและการให้บริการ  
   3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและการ
      จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร 
       บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

  1.2 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 2 ประเด็น คือ 
   1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การ
      ประเมินความเสี่ยง เพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

 



   2. มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
       โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้น 
 

 2. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกางด าเนินงานของหน่วยงาน 
 2.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment: IIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 30.00 จาก ๓๐.๐0 เท่ากับร้อยละ 100 
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล และยังคงต้องร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนไห้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 30.00 จาก ๓0.00 เท่ากับร้อยละ 
100 บ่งซี่ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายืดหลัก
ตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ ซึ่งต้องพัฒนาให้มีคุณภาพการด าเนินงาน การ
สื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างน ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrated 
Transparency Assessment: OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 38.30 จาก ๔0.00 เท่ากับร้อยละ 95.75 บ่งชี้ให้เห็น
ว่า หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
หราบอย่างเป็นปัจจุบัน ต้องแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 3. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrated Transparency Assessment: OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 38.30 จาก 
๔0.00 เท่ากับร้อยละ 95.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล  
2 . การบริหารงาน  ได้แก่  แผนการ
ด า เนินงานการปฏิบัติ ง านและการ
ให้บริการ  
3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุ คคล  ได้ แก่  น โยบายการบริ หา ร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
หลั ก เ กณฑ์ ก า รบ ริ ห า รและ พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

1. ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติ
ตามคู่มือหรือมาตรฐานปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงขั้นตอน
การท างานให้มีประสิทธิภาพ  
2. ก าหนดให้มีการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัดในทุกภารกิจ  
3. ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่รับรู้
อย่างทั่วถึงในทุกระดับ  
4. ก าหนดมาตรฐานการวางระบบในการ
ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสใน
ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โ ด ย เ ฉ พ า ะก า ร
ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน  
5. ควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ือน าผล
การวิ เคราะห์มาใช้ ในการปรับปรุ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ใ น
ปีงบประมาณที่ด าเนินการอยู่เพ่ือให้การ
จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่า  
6. ควรมีการมอบหมายงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
งานให้ตรงตามสายงานหน้าที่  
7. ควรแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่าง
ทั่วถึง  
8. ควรมีการเผยแพร่ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืนทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ
อย่างทั่วถึง 
 
 
 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล  
2 . การบริหารงาน  ได้แก่  แผนการ
ด า เนินงานการปฏิบัติ ง านและการ
ให้บริการ  
3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุ คคล  ได้ แก่  น โยบายการบริ หา ร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
หลั ก เ กณฑ์ ก า รบ ริ ห า รและ พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

9.  จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
การก ากับดูแลและการตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการและเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติ 
10. ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบที่จะน าไปปรับปรุงในการ
ท างาน  
11. ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดหาเรื่อง
ร้องเรียนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ทราบอย่างทั่วถึง 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 

1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การ
ประเมินความเสี่ยง เพ่ือการป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2 . มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต  ได้ แก่  มาตรการภายในเ พ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต 

1. วางแผนและด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริตอย่างแท้จริง  
2. สร้างมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

 

ผลการประเมนิขา้งตันชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนา เพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนความส าคัญมากข้ึนคือ 
การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย  

1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
๒) การบริหารงาน ได้แก่แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  



๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย  
๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน

ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและป้องกันการ
ทุจริต  

๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต 

 

 

   ลงชื่อ ............................................................... ผู้รายงาน 

(นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น) 
 
 
 

 ลงชื่อ ............................................................. 
(นางสาวศิรินันท์  จีนพก) 
ครู รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


