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คำนำ 

โรงเรียนบ้านเลิง ดำเนินการการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของโรงเรียน มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และนำแนวทางผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน โรงเรียนบ้านเลิง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) 

 

 

โรงเรียนบ้านเลิง  

  



ส่วนที่ 1 
บทนำ 

หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิ นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
“ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกล
ยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) ซึ่ง
ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น 
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในดา้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและ
ยกระดับในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการให้บริการ
และอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงาน
อย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหาร
จัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า หน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจมีความเสี่ยง หรือเป็น
ช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการ
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วปร ะเทศมีการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด 
ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้อง
รับการประเมินทุกเขตพื้นที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานเขต จำนวน 10 ตัวชี้วัด 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 



3. การใช้อำนาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10.การป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนบ้านเลิง เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดอย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนา กำหนด
เป็นมาตรการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนบ้านเลิงจึงได้จัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเลิงประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 
2. เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและหาแนวทางในการพัฒนาดำเนินงานด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสของสถานศึกษา 
3. เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรับปรุงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ

สถานศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนก ออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี ้

1) แบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) หมายถึง บุคลากรของโรงเรียน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ขา้ราชการ พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/
พนักงาน ทีท่ำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2) แบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากรทางการศกึษาในสังกัดที่เคยมารับบริการหรือ
มาติดต่อกับโรงเรียนนับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เกบ็ข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือก



กลุ่มตัวอยา่ง โดยผู้ดูแลระบบของโรงเรียนมีหน้าที่ในการตอบแบบสำรวจหน่วยงานละ 1 ชดุ โดยเข้าระบบ 
ITAS เพื่อตอบแบบสำรวจ 1 ชุด การตอบแบบสำรวจ OIT ในแต่ละข้อคำถาม ให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียน
ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์หลักของโรงเรียน ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผย
ข้อมูล โดยโรงเรียนสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อ 
 
การรายงานผลด้านการประเมิน 

 การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมนิ 
(Rating Score ) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดงันี้ 

ระดับ คะแนน หมายเหต ุ
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 

 
  



ส่วนที่ 2 
การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

โรงเรียนบ้านเลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 
 การขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านเลิง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านเลิง ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน
อย่างเต็มกำลังความสามารถ การขับเคลื่อนนำโดย นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง รวมทั้ง
บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญของการ
ประเมิน โดยมีความตั้งใจในการจัดทำเอกสารตามภาระงานและจัดส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน 
ITA Online (IIT, EIT, OIT) จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐโรงเรียนบ้านเลิง โดยการเริ่มเข้าร่วมการประเมิน ITA การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

 

 

  



ส่วนที่ 3 
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 

ของโรงเรียนบ้านเลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  โรงเรียนบ้านเลิง ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านเลิง เพื่อนำสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และ
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านเลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกนัการทุจริต มีรายละเอียดการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทำและประกาศใช้มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านเลิง ซึ่งมี
ทั้งหมด 7 มาตรการ ดงันี ้
   1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง 

2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
  3) มาตรการป้องกันการรับสินบน 

4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
6) มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจ 
7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 

 2. กำหนดผู้รับผิดชอบ และผู้กำกับ ติดตามการดำเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสรมิคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านเลิง 

 3. จัดทำปฏิทินขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
โรงเรียนบ้านเลิง 
  4. การติดตาม และรายงานผลการดำเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านเลิง  
ดังรายละเอียด ดำเนินการแต่ละมาตรการ ดังนี้ 
 

1. จัดทำและประกาศใช้มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านเลิง ซึ่งมี
ทั้งหมด 7 มาตรการ ดงันี ้

1) มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ประกาศมาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทกุ 
คนในโรงเรียนบ้านเลิง ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครดั 

 

2) มาตรการในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และแจ้งให้ข้าราชการ ลกูจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้าน

เลิง ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั 



3)  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ประกาศมาตรการป้องกนัการรับสินบนและแจ้งให้ข้าราชการ ลกูจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้านเลิง ได้รับ

ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประกาศมาตรการป้องกนัการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแจ้งให้

ข้าราชการ ลูกจา้งทุกคนในโรงเรียนบ้านเลิง ได้รบัทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั ดังนี้ 
5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ประกาศมาตรการให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และแจ้งให้ข้าราชการ 

ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้านเลิง ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจและแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจา้งทุกคนในโรงเรียนบ้านเลิง 
ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

7)  มาตรการจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจริต  
ประกาศมาตรการจดัการเรื่องร้องเรียนการทจุริต และแจ้งให้ข้าราชการ ลกูจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้าน

เลิง ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั ดังนี้ 
 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบ และผู้กำกับ ติดตามการดำเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านเลิง 

3. จัดทำปฏิทินขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
โรงเรียนบ้านเลิง 

เดือน กิจกรรม หมายเหต ุ
เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และ

ความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านเลิง 
 

เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านเลิง เพื่อวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 
2564 เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา/ที่ต้องแก้ไข
เร่งด่วน รวมถึงกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2565 และกำหนดผู้ควบคุม 
กำกับติดตามมาตรการ 

 

พฤษภาคม 2565 ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้
บุคลากรภายในและข้าราชการในสังกดัได้ทราบและถือ
ปฏิบตัิ 

 



มิถุนายน 2565 แต่งตั้งผู้ควบคุม กำกับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อรายงานผลการ
ดำเนินการตามมาตรการ 

 

กรกฎาคม 2565 จดัประชุมเพื่อวิเคราะห์และ ประเมินผลการดำเนินงานตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทุกวนัพุธ เพื่อ
ร่วมกันสะท้อนผลการดำเนินงาน 

 

สิงหาคม 2565 จัดทำการสรุป วิเคราะหข์้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

กันยายน 2565 จัดทำรายงานผลการสะท้อนผลการดำเนินงานตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี
งบประมาณ 2565 ให้ผู้อำนวยการและที่ประชุมรับทราบ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านเลิง ให้
สาธารณชนรับทราบต่อไป 

 

 

4. การติดตาม และรายงานผลการดำเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านเลิง  



ส่วนที่ 4 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

โรงเรียนบ้านเลิง ประจำปงีบประมาณ 2565 
 โรงเรียนบ้านเลิง ได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการจัดซื้อจดัจ้าง มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตอ่สาธารณะ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
จุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และพัฒนาในประเด็นที่ต้องพัฒนาใหด้ีขึ้น ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการกำกับ ติดตาม และการสรุปรายงานผล ได้กำหนดให้ฝ่ายไดร้ายงานผลการดำเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการคณุธรรมและ
ความโปร่งใสได้มีการบันทึกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรปุผลการดำเนินงาน และนำเสนอ
ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแต่ละมาตรการ ดังนี ้

4.1 ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส 
1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจา้ง 
 บุคลากร เจ้าหน้าที ่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนบ้านเลิง ได้

ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดอยา่งเป็นรูปธรรม ดังนี ้
1.1 มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ

บร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐ  พ .ศ .2560 ผ ่ านทางเว ็บไซต์  https://data.bopp-obec.info/web/ 
home.php?School_ID=1040050080 

1.2 มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามระบบ e-GP 

 1.3 มีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอก
ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
2. ผลการดำเนินงานตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารต่อสาธารณะ 
 บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

ของโรงเรียนบ้านเลิง ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 2.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านเลิง 

https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050004 ดังนี้ 
ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 

▪ โครงสร้างหน่วยงาน 
▪ อำนาจหน้าที่ 
▪ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
▪ แผนงาน/โครงการ 
▪ งบประมาณรายจ่าย 
▪ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050004


3. ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 
 บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการป้องกันการรบัสินบนของโรงเรียนบ้าน

เลิง ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 3.1 มีการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อเป็น

การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและป้องกันการทุจริตในหน้าที่ เช่น การรับสินบน การ
รับของขวัญ ของรางวัลต่าง ๆ จากผู้มาติดต่องาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เช่น กิจกรรมไหว้
ขอพรจากผู้อาวุโสโดยไม่มีของขวัญ ของกำนัล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสำคัญต่างๆ โดยไม่มีการรับ
สินบน 

4. ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนบ้านเลิง ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 

4.1 มีการประชุมเพื่อแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้บุคลากร
ภายในโรงเรียนบ้านเลิงมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

5. ผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน

การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเลิง ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
5.1 มีการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงาน มาร่วมประชุมวางแผนการดำเนิน

โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
5.2 มีคำสั่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงาน เช่น กรรมการสถานศึกษา คณะครู 

มาร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 

6. ผลการดำเนินงานตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ

โรงเรียนบ้านเลิง ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 6.1 มีการจัดทำช่องทางในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า

มาแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักของโรงเรียนบ้านเลิง 
6.2 มีการจัดประชุมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของ

องค์กร 
 

 
 



7. ผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ

โรงเรียนบ้านเลิง ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 7.1 มีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานและจัดการเรือ่ง

ร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนบ้านเลิง 
7.2 มีการจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านเลิง เพื่อ

บุคลากรในโรงเรียน บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

7.3 มีการจัดทำรายงานสรุปผลการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ 
เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้และรับทราบข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีของโรงเรียนบ้านเลิง 

 
4.2 ผลการประเมินความสามารถของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานในการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
  โรงเรียนบ้านเลิง ได้มีการประกาศใช้มาตรการ และกำกับ ติดตามการใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบตามขั้นตอน และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่ง
สามารถสรุปผลการดำเนินงาน และการดำเนินงานที่แสดงถึงการดำเนินการตามาตรการอย่างเป็นรูปธรรม มี
ผลการดำเนินการ ดังนี้ 

 1. บุคลากรทุกคนรับรู้ รับทราบ ถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ภายในหน่วยงานของโรงเรียน 

2. ทุกกลุ่มงานมีการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของโรงเรียนบ้าน
เลิง  

 
3. หลังจากที่กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและกำหนดปฏิทิน 
กำหนดผู้รับผิดชอบแล้ว แต่ละฝ่ายได้นำมาตรการสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ได้รับการ
แก้ไข 

 จากการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน
บ้านเลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลการดำเนินงานที่นำสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็น 

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน และประเด็นที่ควรพัฒนาของโรงเรียนบ้านเลิงให้ดีขึ้น ซึ่งมีการดำเนินงานตาม
กรอบและภารกิจของงานอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีความโปร่งใสตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ทั้ง 7 มาตรการ 
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและร่วมในการ
ดำเนินงานเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นระบบและมีความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านเลิง 

ปัญหา อุปสรรค 
1. ปัญหาการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านเลิง เป็นภารกิจ

ส่วนรวมขององค์กรที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายทำให้การประสานงานในด้านข้อมูลต่าง ๆ อาจจะเกิด



ความล่าช้า เน่ืองจากภารกิจหลักคืองานสอน และงานอื่น ๆ นอกเหนือจาก ITA มีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถ
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในบางตัวชี้วัด 

2. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ทำให้การดำเนินงานบางกิจกรรมต้องเร่งรีบและเกินกำหนด
ระยะเวลา 

3. การชี้แจงรายละเอียดประเด็นการประเมินตามตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
มีความล่าช้าในการชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลในประเด็นการประเมินใหม่  

ข้อเสนอแนะ 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 1 ควรอำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนโดยการจัดทำรูปแบบที่ถูกต้องให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันตาม
เป้าหมายของเขตพื้นที่ ฯ  

2. ควรมีแผนการดำเนินงานโดยจัดทำปฏิทินผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้เป็นระบบอย่างเป็น
ชัดเจนและดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 

3. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินการใน
ระบบต่าง ๆ ทั้งการจัดประชุม สัมมนา อบรม อาจจะมีข้อจำกัด ดังนั้นอาจจะใช้การบูรณาการในการดำเนิน
กิจกรรมหรืออาจจะมีการประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ 

4. ควรปรับรูปแบบเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ ลดรายละเอียดของการแสดงข้อมูลที่ไม่จำเป็น  

 


