
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                                                       

                                            
                 



คำนำ 

                รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของโรงเรียน

กะปงพิทยาคมเป็นการแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายใน โรงเรียนกะ

ปงพิทยาคม เพื่อให้การป้องกันการทุจริตไปสู่ความยั่งยืน จึงได้ดำเนินงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัด ที่ 9 การ

เปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90 โรงเรียนกะปงพิทยาคม จึง

ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

                โรงเรียนกะปงพิทยาคม จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตมีรายละเอียดตามเอกสารรายงาน ผล

การดำเนินงานการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของโรงเรียนกะงพิทยาคม 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

โรงเรียนกะปงพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หน้า 

คำนำ   

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
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      - การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA เพ่ือนำไปสู่การปรับปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้ผล
การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ดีขึ้น 

2 
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      - มาตรการการการเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล)                                                                         13 

      - มาตรการการป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต) 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1  

ผลลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม 

                จากการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยบุคลกากรในโรงเรียนกะปงพิทยาคม ทำให้มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนน ITA 

เฉลี่ยร้อยละ 76.15 โดยแยกตามประเด็น 3 ด้าน คือ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนน เฉลี่ย 

28.45 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 26.29 และการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ 

(OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 21.41 ซึ่งทำให้โรงเรียนกะปงพิทยาคม ได้ระดับคุณภาพ B ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ

เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนกะปงพิทยาคม จึงได้ วิเคราะห์ผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.

2564 และกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน  กะปงพิทยาคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรยีน

กะปงพิทยาคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนเฉลี ่ย 76.15 ซึ ่งถือว่ามี

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อยู่ในระดับ B (Good) โดยมีตัวชี้วัดที่ 3 ได้คะแนนสูงสุด 97.03 

คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัด อื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 ได้คะแนน 25.00 คะแนน 1.2 ผลคะแนน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม  ที่ผ่านมา (พ.ศ.2563 – 

2564) สรุปได้ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA เพิ่มขึ้น/ลดลง ผลต่างของคะแนน ITA 2563 76.10 - - 

2564 76.15 เพ่ิมข้ึน +0.05 1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยา

คม เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จากการสำรวจความคิดเห็น

ของบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนกะปงพิทยาคม /ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ภายนอก คือผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนกะปงพิทยาคม และผลการประเมินตามแบบ

ตรวจ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จากเอกสาร หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนกะปง

พิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564  



1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนเฉลี่ย 76.15 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อยู่
ในระดับ B (Good) โดยมีตัวชี้วัดที่ 3 ได้คะแนนสูงสุด 97.03 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัด อ่ืน ๆ 
คือ ตัวชี้วัดที่ 10 ได้คะแนน 25.00 คะแนน  

 1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม ที่
ผ่านมา (พ.ศ.2563 – 2564) สรุปได้ ดังนี้ 

1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม เป็นรายตัวชี้วัด 
ซึ่งได้ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนกะปงพิทยาคม /ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
คือผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนกะปงพิทยาคม และผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ จากเอกสาร หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนกะปงพิทยาคมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เรียงตามลำดับคำแนนได้ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นการประเมิน คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
3 การใช้อำนาจ 97.03 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.01 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 94.86 A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 94.30 A ผ่าน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 92.93 A ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 90.78 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 86.42 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.74 A ผ่าน 
9 การเผยแพร่ข้อมูล 82.06 B ไม่ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 25.00 F ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ   คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA เพ่ิมข้ึน/ลดลง ผลต่างของคะแนน ITA 
2563 76.10 - - 
2564 76.15 เพ่ิมข้ึน +0.05 



 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม 

(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ผลการ ดำเนินงาน ด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ดี

ขึ้น  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม  ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 รายตัวชี้วัดที่แสดงถึงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และ

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ เพื่อให้อยู่ในลำดับต้น ๆ ของเขต  พื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน

การดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 แยกเป็นรายตัวชี้วัดที่แสดงถึงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน 
และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนกะปงพิทยาคม ดังนี้ 

1) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 โดยจำแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.93  

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.30  

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.03  

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.86  



ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.01  

2) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 โดยจำแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.78  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.74  

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.42  

3) ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 โดยจำแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.06  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 25.00  

2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 

จุดแข็ง 
(ตวัชี้วัดได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) 

จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีจะต้องแก้ไข 
(ตัวชี้วัดได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ได้คะแนนร้อยละ 92.93 

 

เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน 
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนใน 
หน่วยงานของตนเอง ประเด็นที่เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและ 
ระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง 
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ 
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนรวม 
จะเห็นได้ว่าบุคลากรในโรงเรียนกะปงพิทยาคม 
ปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ันเต็มความสามารถและ 

 



รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมี 
คุณธรรมรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดการรับเงิน 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
             ได้คะแนนร้อยละ 94.30 

 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ 
บุคลากร ภายในโรงเรียนกะปงพิทยาคมต่อการ 
ดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ใน 
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะ 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ 
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร 
ภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า 
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้ 
ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ 
หน่วยงานตนเองได้ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อํานาจ 
           ได้คะแนนร้อยละ 97.03 

 

เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน 
โรงเรียนกะปงพิทยาคมต่อการใช้อํานาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมไปถึงการใช้อํานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไป 
ทําในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทําในสิ่งที่ไม่ 

 



ถูกต้อง จะเห็นได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานมีความ 
เชื่อมั่นในการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชา ไม่เอ้ือ 
ประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ไม่มีการแทรกแซง 
จากผู้มีอํานาจ เชื่อมั่นในการใช้อํานาจของ 
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
             ได้คะแนนร้อยละ 94.86 

 

เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน 
โรงเรียนกะปงพิทยาคม ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ในทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ใน 
การนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น 
ของตนเองหรือนําไปให้ผู้อื่นและพฤติกรรมในการขอ 
ยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร 
ภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอก 
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการ 
ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก จะเห็นได้ว่า 
บุคลากรในโรงเรียนละแมวิทยาได้รับทราบแนว 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
และมีการกํากับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงานตามแนวทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์ของ 
ราชการที่ถูกต้อง 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
           ได้คะแนนร้อยละ 95.01 

 

เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน 
โรงเรียนกะปงพิทยาคมในด้านการแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความสําคัญของ 
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 

 



หน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการประเมินเกี่ยวกับ 
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ 
หน่วยงานที่จะต้องทําให้การทุจริตในหน่วยงาน 
ลดลงหรือไม่มีเลย จะเห็นได้ว่า ในปีที่ผ่านมา 
โรงเรียนละแมวิทยาได้สร้างการรับรู้ สร้างความ 
ตระหนัก และร่วมกันจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้ 
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ 
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
และสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ซึ่งมีกระบวนการเฝ้าระวังการทุจริตและสามารถ 
ตรวจสอบได้ 
 
2.3 วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 มีที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไขโดย 
เร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
 

จุดแข็ง 
(ตัวชี้วัดได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) 

จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีจะต้องแก้ไข 
(ตัวชี้วัดได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
          ได้คะแนนร้อยละ 90.78 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
         ได้คะแนนร้อยละ 85.74 

เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนกะปงพิทยา
คมต่อคุณภาพการดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าทันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการให้
ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับก ับการดําเน ินการ/การบร ิการของ
หน่วยงานแก่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างตรงไปตรงมา 

เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ 
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถ 
เข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน 
ควรรับทราบ จะเห็นได้ว่า โรงเรียนละแมวิทยา 



ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ทําให้การปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างมีคุณธรรม จะเห็นได้ว่าบุคลากรของโรงเรียน 
ละแมวิทยา ให้บริการกับผู้มาติดต่อเป็นไปตาม 
ขั้นตอน/ระยะเวลาที่กําหนดอย่างเท่าเทียมกันโดย 
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้มารับบริการ หรือผู้มา 
ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคํานึงถึงส่วนรวมเป็น 
หลักมากท่ีสุด 

ความเพ่ิมช่องทางให้ผู้ที่มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสีย สามารถส่งคําติชมหรือแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการดําเนินงาน การใช้บริการให้มากขึ้นกว่า 
ปีที่ผ่านมา และกรณีท่ีผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อสงสัยก็ควรจะชี้แจงอย่าง 
ชัดเจน และสามารถร้องเรียนการทุจริตของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 
           ได้คะแนนร้อยละ 86.42 

 เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มา 
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนกะปงพิทยาคม
ต่อการปรับปรุงระบบการทํางานในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทํางาน 
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่า โรงเรียนกะปงพิทยาคม ควร 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้ 
สอดคล้องกับความต้องการ และควรปรับปรุงวิธีการ 
และข้ันตอนการดําเนินงานและการให้บริการให้ดีขึ้น 
มากกว่าปีที่ผ่านมา 

 

2.4 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่

จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 

 

 



จุดแข็ง 
(ตัวชี้วัดได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) 

จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีจะต้องแก้ไข 
(ตัวชี้วัดได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) 

 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
         ได้คะแนนร้อยละ 82.06 

 เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการเปิดเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น 
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนกะปงพิทยาคมเพ่ือ 
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน 
ได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ  
(1) ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงานการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการ 
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน จะเห็นได้ว่า 
โรงเรียนกะปงพิทยาคมควรมีการนําประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคมมาเป็นวาระในการ
ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ 
สถานศึกษาและผู้ค้าเพ่ือสร้างความเข้าใจและเพ่ิม 
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 



มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

         ได้คะแนนร้อยละ 25.00 
 เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น 

ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนกะปงพิทยาคมเพ่ือ 
เปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ 
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 
(1) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับ 
ของขวัญ (No Gift Policy) การประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ 
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ 
ป้องกันการทุจริต จะเห็นได้ว่า โรงเรียนกะปงพิทยาคม 
ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยา
คมในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งควรมีมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
และการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

3. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนจากผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนกะปงพิทยาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีตัวชี้วัด

ที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี

ขึ้นที่มีความสอดคล้องกับการประเมินฯ ในส่วนของแบบวัดการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แบบวัดการรับรู้

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยพัฒนาไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียน

กะปงพิทยาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมนิ ข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องแก้ไข 
ตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 

เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูล 
ของสถานศึกษา ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้า 
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษาได้แก่ 
1) ข้อมูลพื้นฐาน 
- โครงสร้าง 
- ข้อมูลผู้บริหาร 
- อํานาจหน้าที่ 
- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา 
หน่วยงาน 
- ข้อมูลการติดต่อ 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- Q&A 
- Social Network 
2) การบริหารงาน 
- แผนดําเนินงานประจําปี 
- รายงานการกํากับ ติดตาม การ 
ดําเนินงาน ประจําปีรอบ 6 เดือน 
- รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
- รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
- E–Service 
3) การบริหารเงินงบประมาณ 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
- รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน 
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

- จัดทําแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่ง 
ส่วนราชการของสถานศึกษา 
- จัดทําข้อมูลผู้บริหาร 
- จัดทําข้อมูลหน้าที่อํานาจหน้าที่และ 
อํานาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย 
กําหนด 
- จัดทําภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 
มากกว่า 1 ปีมีข้อมูลรายละเอียดของ 
แผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ 
แนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
- จัดทําข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ 
สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ที่ 
สามารถติดต่อได้หมายเลขโทรสาร 
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e–mail) 
ที่สามารถติดต่อได้และแผนที่ตั้ง 
สถานศึกษา 
- จัดทํากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ 
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ 
สถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน 
- จัดทําขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ 
หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา 
- จัดทําเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่ 
บุคคลภายนอกสามารถ สอบถาม 
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงาน 
สามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบ 
ถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้ 
สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web 
board,กล่องข้อความถาม-ตอบ 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมนิ ข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องแก้ไข 
ประจําปี 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ 
จัดหาพัสดุ 
- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด 
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา 
พัสดุรายเดือน 
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 
จัดหาพัสดุประจําปี 
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
-การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 
- รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลประจําปี 
5) การส่งเสริมความโปร่งใส 
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

- จัดทําข้อมูลบนเว็บไซต์ของ 
สถานศึกษาท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยัง 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา 
ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter 
เป็นต้น 
- จัดทําแผนการดําเนินภารกิจของ 
หน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีมีข้อมูล 
รายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ 
ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น 
- จัดทําแผนรายงานความก้าวหน้า 
ในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน 
ประจําปีความก้าวหน้าการดําเนินการ 
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
งบประมาณท่ีใช้ดําเนินงาน เป็นต้น 
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนดําเนินงานประจําปีผลการ 
ดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมาย 
- จัดทําคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ 
งานที่บุคลากรในสถานศึกษา 
- จัดทําช่องทางที่บุคคลภายนอก 
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร 
ในสถานศึกษา 
- จัดทําข้อมลูสถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมนิ ข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องแก้ไข 
บุคลากรในสถานศึกษา ข้อมูลความ 
ก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน 
- จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน 
การดําเนินงานตามภารกิจของ 
สถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการ
ทุจริต 

1) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
- เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารและ 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจําปี 
- การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
- รายงานการกํา กั บต ิดต า ม ก า ร 
ดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 
6 เดือน 
- รายงานผลการดําเนินการป้องกันการ 
ทุจริตประจําปี 
2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- จัดทําประกาศเจตจํานงสุจริตของ 
ผู้บริหารต่อการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร 
สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
- จัดทําประกาศนโยบายและความ 
โปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียน 
- มีการดําเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการมี 
ส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนละแม 
วิทยา 
- จัดทําแผนการประมินความเสี่ยงการ 
ทุจริตประจําปี 
- ดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ 
ทุจริต 
- จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ 
- จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต 
- จัดทําข้อมูลความก้าวหน้าในการ 
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

 



มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนกะปงพิทยาคม 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนกะปงพิทยาคม 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ประเด็นทีเ่ป็นจุดอ่อน มาตรการในการแก้ไขปัญหาทีเ่ป็น 

จุดอ่อน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ กํากับ ติดตาม และ

รายงานผล 
1) ข้อมูลพื้นฐาน 

- โครงสร้าง 

- ข้อมูลผู้บริหาร 

- อํานาจหน้าที ่
- แผนยุทธศาสตร์หรือ 

แผนพัฒนาหน่วยงาน 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ข่าวประชาสัมพันธ์ 

- Q&A 

- Social Network 

2) การบริหารงาน 

- แผนดําเนินงานประจําป ี

- รายงานการกํากับ ติดตาม 

การดําเนินงาน ประจําปรีอบ 
6 

เดือน 

- จัดทําแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการของสถานศึกษา 

- จัดทําข้อมูลผู้บริหาร 

- จัดทําข้อมูลหน้าท่ีอํานาจหน้าทีแ่ละ 

อํานาจของสถานศึกษาตามทีฎ่หมาย 

กําหนด 

- จัดทําภารกิจของสถานศึกษาท่ีมรีะยะ
มากกว่า 1 ปีมีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตรห์รือ 
แนวทางเป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป็นต้น 

- จัดทําข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู ่
สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ท่ี
สามารถติดต่อไดห้มายเลขโทรสาร ที่
อยู่ไปรษณีย ์

อิเล็กทรอนิกส์(e–mail) ที่สามารถตดิต่อ
ได้และแผนท่ีตั้งสถานศึกษา 

 

บุคลากรของ
โรงเรียนกะปง
พิทยาคม 

1. ควบคุม กํากับ ติดตาม 
นางสาวจันทนา  แก้ว
มุกดา 
ผู้อํานวยการโรงเรียนกะ
ปงพิทยาคม 
2. รายงานผลการ
ดําเนินการตาม 
มาตรการฯ ทุกวันสิ้น
เดือน 
นายอารัณ  นิลอินทร์
จันทร์ 

- รายงานผลการดําเนินงาน 

ประจําป ี

- คู่มือหรือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงาน 

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

- รายงานผลการสาํรวจความ 

พึงพอใจการให้บริการ 

- E–Service 

3) การบริหารเงิน
งบประมาณ 

- รายงานผลการดําเนินงาน 

ประจําป ี

- คู่มือหรือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงาน 

- ข้อมูลเชิงสถติิการให้บริการ 

- รายงานผลการสํารวจความ 

พึงพอใจการให้บริการ 

- E–Service 

3) การบริหารเงินงบประมาณ 

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจําป ี

  



ประเด็นทีเ่ป็นจุดอ่อน มาตรการในการแก้ไขปัญหาทีเ่ป็น 

จุดอ่อน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ กํากับ ติดตาม และ

รายงานผล 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจําป ี

- รายงานการกํากับตดิตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปรีอบ 6 เดือน 

- รายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณประจําป ี

- แผนการจัดซื้อจดัจ้างหรือ 

แผนการจดัหาพัสด ุ

- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การ 

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจดัหา
พัสด ุ

- สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้าง
หรือ 

การจัดหาพสัดรุายเดือน 

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจดัหาพัสดุประจําป ี

4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากร 

บุคคล 

- นโยบายการบริหาร
ทรัพยากร 

บุคคล 

- การดําเนินการตามนโยบาย 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- หลักเกณฑ์การบรหิารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- รายงานผลการบรหิารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําป ี

5) การส่งเสรมิความโปร่งใส 

- รายงานการกํากับติดตามการ 

ใช้จ่ายงบประมาณประจําปีรอบ 6 

เดือน 

- รายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณประจําป ี

- แผนการจัดซื้อจดัจ้างหรือ 

แผนการจดัหาพัสด ุ

เป็นต้น 

- จัดทําแผนรายงานความก้าวหนา้ใน 

การดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ประจําป ี

ความก้าวหน้าการดําเนินการแตล่ะ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ 

ที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น 

- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม 

แผนดําเนินงานประจําปผีลการ
ดาํเนินการ 

โครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่าย 

งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 

- จัดทําคู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ี 

บุคลากรในสถานศึกษา 

- จัดทําช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับการทุจริต
และ 

ประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษา 



ประเด็นทีเ่ป็นจุดอ่อน มาตรการในการแก้ไขปัญหาทีเ่ป็น 

จุดอ่อน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ กํากับ ติดตาม และ

รายงานผล 
- แนวปฏิบัติการจดัการเรื่อง 

ร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติม ิ

ชอบ 

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

- ช่องทางการรับฟังความ 

คิดเห็น 

- การเปิดโอกาสให้เกิดการม ี

ส่วนร่วม 

- จัดทําข้อมูลสถติิเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

และประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษา ข้อมูลความก้าวหน้าการ
จัดการ 

เรื่องร้องเรียน 

- จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดิโอกาส
ให้ผู้ม ี

ส่วนไดส้่วนเสียได้มสี่วนร่วมในการ 

ดําเนินงานตามภารกจิของสถานศกึษา 

 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน คือ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ประเด็นทีเ่ป็นจุดอ่อน มาตรการในการแก้ไขปัญหาทีเ่ป็น 

จุดอ่อน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ กํากับ ติดตาม และ

รายงานผล 
1) การดําเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต- เจตจํานงสจุริต
ของผู้บริหารและ นโยบายไม่
รับของขวัญ (No 

Gift Policy) 

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

- การประเมินความเสี่ยงการ 

ทุจริตประจําป ี

- การดําเนินการเพื่อจัดการ 

ความเสีย่งการทุจรติ 

- การเสรมิสร้างวัฒนธรรม 

องค์กร ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม 

- แผนปฏิบัติการป้องกันการ 

ทุจริต 

และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No 

Gift Policy) 

- การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร 

- การประเมินความเสี่ยงการ 

ทุจริตประจําป ี

- การดําเนินการเพื่อจัดการ 

ความเสีย่งการทุจรติ 

- การเสรมิสร้างวัฒนธรรม 

องค์กร ตามมาตรฐานทาง 

จริยธรรม 

- แผนปฏิบตัิการป้องกันการ 

ทุจริต 

- รายงานการกํากับติดตามการ 

ดําเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจําปี รอบ 6 เดือน 

  



ประเด็นทีเ่ป็นจุดอ่อน มาตรการในการแก้ไขปัญหาทีเ่ป็น 

จุดอ่อน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ กํากับ ติดตาม และ

รายงานผล 
- รายงานการกํากับตดิตาม
การดําเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน 

- รายงานผลการดําเนินการ 

ป้องกันการทุจริตประจําป ี

2) มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการ 

ทุจริต 

- มาตรการส่งเสริมคณุธรรม 

และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- การดําเนินการตาม
มาตรการ 

ส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใส 

ภายในหน่วยงาน 

- รายงานผลการดําเนินการ 

ป้องกันการทุจริตประจําป ี

 

  

ส่วนที่ 2 

การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของโรงเรียนกะปงพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

                 โรงเรียนกะปงพิทยาคมได้ดำเนินการจัดทำมาตรการภายใน เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสภายในหน่วยงานพร้อมทั้งได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ

ปฏิบัติ มีการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้นำผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา จำนวน 2 ตัวชี้วัด ที่มีคะแนนต่ำกว่า

ร้อยละ 90 คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 82.86 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 25.00 ทั้งนี้ 

โรงเรียนกะปงพิทยาคม ได้ดำเนินการรตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 



มาตรการการเปิดเผยข้อมูล (ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล) 

- จัดทำแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา 

- จัดทำข้อมูลผู้บริหาร 

- จัดทำข้อมูลหน้าที่อำนาจหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 

- จัดทำภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปีมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์

หรือ แนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 

- จัดทำข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้หมายเลข 

โทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์(e–mail) ที่สามารถติดต่อได้และแผนที่ตั้งสถานศึกษา 

- จัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ สถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน 

- จัดทำข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของ 

สถานศึกษา 

- จัดทำเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงาน 

สามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น  

Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ 

- จัดทำข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยัง เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ 

สถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter เป็นต้น 

- จัดทำแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง 

เช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น 

- จัดทำแผนรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ความก้าวหน้าการ 

ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 

- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีผลการดำเนินการโครงการหรือ 



กิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

- จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในสถานศึกษา 

- จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

บุคลากรในสถานศึกษา 

- จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา ข้อมูล 

ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน 

- จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

ทางโรงเรียนกะปงพิทยาคมได้ดำเนินการตามมาตรการการเปิดเผยข้อมูล จะเห็นได้ว่าโรงเรียนกะปงพิทยาคม 

ได้จัดทำข้อมูล คู่มือ และแผนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน 

การดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา 

มาตรการการป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต) 

- จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์ 

สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

- จัดทำประกาศนโยบายและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน 

- มีการดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนกะปงพิทยาคม 

- จัดทำแผนการประมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

- ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

- จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ 

- จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต 



- จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต 

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

ทางโรงเรียนกะปงพิทยาคมได้ดำเนินการจัดทำประกาศเจตจำนงของผู้บริหารต่อการต่อต้านการทุจริต มี 

การจัดทำประกาศนโยบายและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน มีการจำทำกิจกรรมเพ่ือการจัดการ 

ความเสี่ยงและกิจกรรมแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ 

ทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต รวมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เพ่ือให้เป็นยกระดับคุณภาพของการประเมินให้มีระดับที่สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


