บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสน
ประชานุ ส าสน์ ) ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) และนําข้อเสนอแนะไปจัดทํา
มาตรการในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติพร้อมทั้งนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกลุ่มผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 50 คน โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อํานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการ ดําเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10)การป้องกันการทุจริต
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment:IIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุง
ระบบการทำงาน

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment:OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการ ทุจริต
สําหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียง
แสนประชานุสาสน์) ออนไลน์ สรุปผลได้ ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
1.1 การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้คะแนน 89.87 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานอยู่ในระดับ A ( Very Good ) โดยมี ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (แบบ IIT) ได้คะแนนสูงสุด 98.42
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า ตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (แบบ OIT) ได้คะแนน
82.92 คะแนน
1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียง
แสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการ
แบบสํารวจความคิดเห็น ของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก ของ
สถานศึกษา และจากเอกสาร หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้
ตัวชี้วัดตามแบบ IIT
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.11 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.02 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.42 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.85 ซึ่งอยู่ใน ระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.00 ซึ่งอยู่ใน ระดับ AA
ตัวชี้วัดตามแบบ EIT
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.79 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.83 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.19 ซึ่งอยู่ในระดับAA
ตัวชี้วัดตามแบบ OIT
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.92 ซึ่งอยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.50 ซึ่งอยู่ในระดับ A

ตามที่โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้รับค่าคะนนประเมิน ITA ในปีงบประมาณ
2563 ร้อยละ 89.87 ดังกล่าว เป็นผลให้การจัดอันดับคะแนนการประเมินฯ จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ลำดับที่ ๒
2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้าน
แม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ออนไลน์
2.1 บุคลากรในสถานศึกษายังขาด ความตระหนักถึงความสําคัญ ของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน
2.2 การจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ยังขาดความชัดเจน บางกิจกรรม ไม่
สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากปัจจัยด้านเวลา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.3 ขาดการนําผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงานในปีที่
ผ่านมาไปสู่การปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
2.4 ขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยสาธารณะ ตาม
ตัวชี้วัดที่ถูกต้องครบถ้วน
2.5 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ยังขาดความชัดเจน

3. ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ โรงเรียนบ้านแม่
จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในปีต่อไป มี
ดังนี้
3.1 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับรู้และรับทราบ ร่วมกัน ไม่
ดำเนิน การเพียงลำพัง และควรมีการประชุมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรในสถานศึกษาโดยมีผ ู้อำนวยการ
สถานศึกษาเป็นประธานที่ประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมรับการ ประเมินตามเครื่ องมือ
ประเมินประจําปีงบประมาณ 2565 ให้เกิดความชัดเจน
3.2 ควรมี ก ารนํ า ผลการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและแท้จริง โดยการนําผล วิเคราะห์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานปีงบประมาณ 2564 ชี้แจงให้บุคคลากร
และผู้รับผิดชอบได้รับทราบร่วมกันถึงจุดที่ควรพัฒนา จุดแข็งของแต่ละตัว ชี้วัด และดำเนินการไปตาม
มาตรการและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เตรียมความ พร้อมสําหรับการประเมินใน
ปีงบประมาณ 2565 ได้อย่างถูกต้อง
3.3 ควรมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด แต่ละประเด็นการประเมินให้มี ความชัดเจน
และจักการประชุมเพื่อแบ่งงานในแต่ละตัวชี้วัด (OIT) แต่ละประเด็นให้ถูกต้องและตรง กับงานอย่างชัดเจน
เพื่อประสิทธิภาพของการจัดทําเอกสารได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น

3.4 ควรจัดอบรมและพัฒ นาผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้ตรวจสอบและกลั่นกรอง ข้อมูล
ตัวชี้วัดตามคำสั่งให้มีความรู้เพื่อจะได้ร่วมกันจัดทำ ตรวจสอบและกลุ่นกรองข้อมูลได้อย่าง ถูกต้องก่อนที่จะ
ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารชน (OIT) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา
3.5 ควรมีการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ โดย
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้รั บผิดชอบ แต่ละตัวชี้วัด
(OIT) ให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

คำนำ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด เพื่อเป็นการยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ความเป็นมา
ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่า
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ
หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรค
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิด
ขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่ มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่าง
ยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้วสาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น
พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริต
คอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การ
ทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัว
ระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทำงานความ
คาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง
ของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันนำไปสู่ก ารสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคในการ
ให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ ความ
โปร่งใสในการดําเนิน งานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์ ที่
สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ง ถือ
เป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วย งาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนํา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็ นกรอบในการพัฒนาและ
ยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ
และการอํา นวยความสะดวกต่ อ ประชาชน ให้เข้าถึง การบริ การสาธารณะด้ว ยความเป็ นธรรมผ่า นการ
ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บ ริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ใน
ด้านการ บริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสําคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็น
ความ เสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
และ สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อ

หน่วยงาน ภาครัฐทั่วประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการ
ทํางาน ภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
การดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดีและได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรม และค วาม
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มีการ
ตรวจสอบและสอบทานตนเองมีการปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตก
บกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดียิ่ง ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกําหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 –
2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กําหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่ วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นําเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด โดย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์โดยมีแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลรวดเร็วในการ
วิเคราะห์และประมวลผลโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วย ระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมี
ประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (paperless) ของหน่วยงานสถานศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุง
ระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงรูปแบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and
Transparency Assessment Online : ITA Online)มีการยกระดับข้อคําถามตามแบบสํารวจหลักฐาน เชิง
ประจั ก ษ์ (Evidence-based Integrity and Transparency Assessment : EBIT = EB1 - EB 12) มี ก าร
ปรับปรุงแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Internal Integrity and Transparency Assessment :
IIT= 5 ตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัดย่อย) และแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT = 3 ตั ว ชี ้ วั ด 15 ตั ว ชี ้ ว ั ด ย่ อ ย) ในตั ว ชี ้ ว ั ด คุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางานและด้านการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT = 2 ตัวชี้วัด 48
ตัวชี้วัดย่อย) ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
สถานศึกษา ซึ่งถือเป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ที่ได้ดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมิน

ครั้งนี้ ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่ งยากซับซ้อนในการนําเข้าข้อมูลและคํานึงถึงความสะดวกในการตอบ
คําถามแบบสํารวจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดให้
หน่วยงานสถานศึกษาได้ดําเนินการตามรูปแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ซึ่งมีการประเมิน 3 ด้าน จํานวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ภายในที ่ ม ี ต ่ อ หน่ ว ยงานตนเอง (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ใน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อํานาจการใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ด้านการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน ที่ประเมิน (External
Integrity and Transparency Assessment : EIT) ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสาร
และการปรับปรุงระบบการทํางานและด้านการประเมิน ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในตั ว ชี ้ ว ั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และการ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งพบว่าโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีคะแนนผลการประเมินได้คะแนน
89.87 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A ( Very Good ) โดยมี
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (แบบ IIT) ได้คะแนนสูงสุด 98.42 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า ตัวชี้วัด
อื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (แบบ OIT) ได้คะแนน 82.92 คะแนน
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการดําเนินงานตามระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาจะต้องสร้างการรับรู้ความตระหนักและถือเป็นหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนให้บุคลากรใน
สังกัดได้มีลักษณะเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนร่วม การจัดซื้อจัดจ้า งที่โปร่งใส มีเจตจํานงสุจริต มีการจัดการแก้ไข
เรื่องร้องเรียน ไม่มีการรับสินบน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต การป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน มีแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงมีคุณธรรมการบริหารงานให้เกิดขึ้นและกำหนดเป็นตัวชี้วัดการ
ทํางานอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงได้จัดทําเอกสารวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency
Assessment Online: ITA Online) ประจําปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและร่วมกัน
ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษานรวมถึงนําผลการวิเคราะห์ที่เป็นจุดที่ต้องพัฒนามากำหนด
เป็นแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ต่อไป

ส่วนที่ 2
เกณฑ์ ระเบียบและขั้นตอนการประเมิน
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อํานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดําเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่1 การปฏิบัติหน้าที่
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ปฏิบัติงาน ของ บุคลากรอื่นในสถานศึกษาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความ โปร่งใส
ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็น ไปอย่าง เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการ
ส่วนตัว รวมไปถึง การปฏิบัติงานอย่าง มุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือ เป็นลักษณะการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการเรียกรับเงินทรัพย์สิน
หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการ ปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาล
หรือวาระสําคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือแม้แต่กรณีการให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่ อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ใน อนาคต ตัวชี้วัดที่ 1
การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน 6 ข้อ ดังนี้

ตัวชี้วัดที2่ การใช้งบประมาณ
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการ
ดําเนินการ ต่าง ๆ
ของหน่วยงานของตนเอง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
นับตั้งแต่การจัดทําแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของ หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวก
พ้องการเบิกจ่ายเงิน ของบุคลากรภายในในเรื่อง ต่าง ๆ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ ตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญ
กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผล การปฏิบัติงาน
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึง
การใช้อํานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้
ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการ แทรกแซงจากผู้มีอํานาจ การซื้อ ขายตําแหน่ง
หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้องตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ ประกอบด้วยข้อคําถาม จำนวน 6 ข้อ
ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สิน ของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพย์สิน ของ
ราชการของ หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สิ น ของราชการ
ทั้งการยืมโดย บุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการ ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี การจัดทําแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร ภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติรวม
ไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วยตัวชี้วัดที่
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วย ข้อคําถาม จํานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข
ปัญหา การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุด ในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน การทุจริตในหน่วย งาน
ให้มปี ระสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด การ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมิน เกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา การ
ทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทําให้การทุจริตในหน่วยงาน ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อ มั่นให้
บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้อง มี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต ภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจ
สอบจากทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางานเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 การ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วย ข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ ดังนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของหน่วยงานต่อคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่
โดยยึด หลักตาม มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง เป็นไปอย่างเท่า
เทียมกันไม่ เลือกปฏิบัติ รวมถึ ง จะต้ อ งให้ ข ้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การ/ให้ บ ริ ก ารของ หน่ ว ยงานแก่
ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ บิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียก
รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อ แลกกับการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับการบริห ารงาน และการดําเนินงานใน ภาพรวมของหน่ว ยงาน ที่จะต้องคํ านึงถึงประโยชน์ ข อง
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัด
ที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ประกอบด้วย ข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงาน
ในเรื่อง ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ ซับซ้อน โดยข้อมูลที่
เผยแพร่ จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดําเนินงาน ของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ส่งคําติ ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การ ให้บริการ และมีการชี้แจง ในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัย

ได้ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมี ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วย ข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ
ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของหน่วยงาน ต่อการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการปรับปรุง พัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทํางานของหน่ว ยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนํา
เทคโนโลยี มาใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควร มีกระบวนการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับ บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา การ ดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความ ต้องการด้วยทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการ ดําเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้
ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น อีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ
การ ทํางาน ประกอบด้วย ข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and TransparencyAssessment: OIT)
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ดํ า เนิ น งาน การปฏิ บ ั ต ิ ง าน และการให้ บ ริ ก าร (3) การบริ ห ารเงิ น งบประมาณ ได้ แ ก่ แผนการใช้ จ ่ าย
งบประมาณประจําปีและการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการ บริห ารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริม ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการ บริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ

ข้อมูล

01

โครงสร้าง

02

ข้อมูลผู้บริหาร

03

อำนาจหน้าที่

04

แผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน *

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
• แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน
• ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน เช่น กลุ่ม หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น
• แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
• ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
• แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกำหนด
• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือ
แนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

ข้อ

ข้อมูล

05

ข้อมูลการติดต่อ

06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
• ที่อยู่หน่วยงาน
• หมายเลขโทรศัพท์
• หมายเลขโทรสาร
• ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
• แผนที่ตั้งหน่วยงานแ
แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน เช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมเป็นต้น

หมายเหตุ : แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน บางหน่วยงานเรียกว่า แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางหน่วยงานเรียกว่า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 25XX - 25xX
ข้อ
07

ข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ
ข้อมูล
08

O&A

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของโรงเรียน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับ
สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
• สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซค์หลัก
ของโรงเรียน

ข้อ

ข้อมูล

09

Social Network

ข้อ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
• แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น
Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram
เป็นต้น
• สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซค์หลัก
ของโรงเรียน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดําเนินงาน
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

10

แผนดำเนินงานประจำปี

11

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน

12

รายงานผลกาดำเนินงาน
ประจำปี

13

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายละเอียด
ข้อมูลที่เผยแพร่

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1
ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงานประจำ
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการ
ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
เป็นต้น

การให้บริการ
การให้บ ริการ หมายถึง การให้บริการตามอํ านาจหน้า ที่ห รื อภารกิจ ตามกฎหมายของ
หน่วยงาน สําหรับ หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจํานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่ การ
ปฏิบัติงานหรือ การให้บริการที่มีความสําคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
ข้อ

ข้อมูล

14

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ

15

ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้
บริการ

16

17

E-Service

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ
หรือติดต่อกับหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงาน
ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการ
ให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
• แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
• แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตหลักของหน่วยงาน

หมายเหตุ : E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจหน้าที่ภารกิจ
ของ หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์เช่น
Smart OBEC หมายถึง ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 7 ระบบงานย่อย ได้แก่
1) งานทะเบียนหนังสือราชการ 2) งานบันทึกเสนอสั่งการ 3) งานรับ - ส่งหนังสือราชการ
4)งาน ไปรษณีย์ 5) งานจองยานพาหนะ 6) งานจองห้องประชุม 7) งานมาปฏิบัติราชการ
My office หมายถึง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์การ
รับหนังสือการลงทะเบียนรับหนังสือจากภายนอก การนําส่งเอกสาร ระบบบันทึก ข้อความ การออกเลขที่คํา
สั่ง ระบบบันทึกไปราชการระบบหนังสือราชการภายใน การรับ – ส่ง หนังสือเวียนภายใน และการใช้ง าน
ระบบวันลา

หรือโปรแกรมอื่นที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมที่ใช้ระบบสํานักงาน อัจฉริยะ
โดย การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้มาประยุกต์ใช้ในสํานักงานสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และสามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
018 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

019 รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน

020 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

• แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็น
ต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้
จ่ายการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ เป็นต้น
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผล
การงบประมาณประจำปี ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ

022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน

024 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี

• แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระ
ราช
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือ
จ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา และราคาที่
เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลหรือการ
จัดหาพัสดุ ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการรายเดือน ซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
• จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรายงานผลการจัดซื้อ
• มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้างจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
025 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

• แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม
• เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

026 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

028 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
• เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
• แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางการดำเนินการตาม ก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งนโยบายการบริหาร ตั้ง
บุคลากรการประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
ทรัพยากรบุคคล และรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน
เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 025 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 025
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
• หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
• หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
• หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
• หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
• เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• รายงานผลการบริหารและ มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การ
ประจำปี บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
• เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
029

แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต

030

ช่องทาแจ้งเรื่องร้องเรียน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

031

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีและประพฤติมิชอบ การในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็น
ต้น
• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวช่องทางแจ้งเรื่องร้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านเรียนการทุจริตและ ทาง
ช่องทางออนไลน์
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
• แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวน
เรื่องเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
เป็นต้น(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
• เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
032

ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น

033

การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1)
การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ เสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความสําคัญต่อผลการประเมินเพื่อนําไปสู่การจัดทํา มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกํากับติดตามการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป ธรรม ตัวชี้วัด
ที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
034

เจตจำนงของผู้บริหาร

035

การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร

• แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
• ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
• เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
036 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

• แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความ
เสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ

ข้อมูล

037 การดำเนินเพื่อการ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต

038 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
039

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

040

รายงานการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี 6 เดือน

041

รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
การดำเนินการเพื่อจัดการ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานความเสี่ยงการทุจริต
• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
องค์กร วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
• แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม
งบประมาณช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันรายงานการกำกับติดตาม การทุจริตการดำเนินการ
ป้องกันการ
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่
ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมี
ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการ
ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น
• ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
042

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน

043

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
• มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
• แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางแสดงสรุปจํานวนข้อคําถามแต่ละตัวชี้วัด
แบบ
IIT

EIT
OIT

น้ำหนัก
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อย
ข้อคำถาม
30 การปฏิบัติหน้าที่
6
การใช้งบประมาณ
6
การใช้อำนาจ
6
การใช้ทรัพย์สินของ
6
ราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6
30 คุณภาพการดำเนินงาน
5
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
5
การปรับปรุงการทำงาน
5
40 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
9
การบริหารงาน
8
การบริหารเงินงบประมาณ
7
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4
การส่งเสริมความโปร่งใส
5
การป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
8
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
2

บทที่ 3
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุ
สาสน์)ในภาพรวมระดับเขต จากการประเมินโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสน
ประชานุสาสน์)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
(จำแนกตามแบบสำรวจวัดการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน)

OIT, 85.21

IIT, 95.68

EIT, 90.27

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) ตามแบบสำรวจ พบว่าโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.87 ซึง่
ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A ( Very Good ) โดยมี ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้
อำนาจ (แบบ IIT) ได้คะแนนสูงสุด 98.42 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า ตัวชี้วดั อื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่
9 การเปิดเผยข้อมูล (แบบ OIT) ได้คะแนน 82.92 คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.11 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.02 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.42 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.85 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.00 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.79 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.83 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.19 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.92 ซึ่งอยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.50 ซึ่งอยู่ในระดับ A

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(วิเคราะห์ตามคะแนนร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด)
100.00

98.11

98.42 97.00
92.02 92.85 91.79
88.8390.19
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87.50
82.92

90.00
85.00

80.00
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2. ผลการประเมิน ITA ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 89.87 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A ( Very Good )
โรงเรียนบ้านแม่จันฯ
98.11
ผลคะแนนโรงเรียนบ้านแม่
จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)
87.50

คะแนนที่ได้ 89.87
ระดับคุณภาพ A

92.02

๑ การปฏิบตั ิหน้าที่
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82.92
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0
90.19

๒ การใช้งบประมาณ
98.42

๓ การใช้อานาจ
92.85

๘ การปรับปรุงระบบ…

IIT
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๔ การใช้ทรัพย์สนิ …
๕ การแก้ไขปัญ97หา…

๗88.83
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๖ คุณภาพการ…

91.79

EIT
95.68
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95.68

98.11
92.02
98.42
92.85
97.00

การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำนาจ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต

91.79
88.83
90.19

๖ คุณภาพการดำเนินงาน
๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

82.92
87.50

๖ คุณภาพการดำเนินงาน
๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการดำเนินของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียง
แสน
ประชานุสาสน์) จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด จากผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียง
แสนประชานุสาสน์) และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูล จำแนกเป็นรายตัวชี้วัดโดย ตัวชี้วัดที่ 3
(การใช้อำนาจ) ได้คะแนน สูงสุด 98.42 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัด
ที่ 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ได้คะแนน 82.92 คะแนน
ดังนี้
ลำดับที่

ตัวชี้วัดที่

1
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7
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9
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3
1
5
4
2
6
8
7
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9

ประเด็นตัวชี้วัด

การใช้อำนาจ
การปฏิบัติหน้าที่
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การใช้งบประมาณ
คุณภาพการดำเนินงาน
การปรับปรุงระบบการทำงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การป้องกันการทุจริต
การเปิดเผยข้อมูล

หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน
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A
A
A
A
A
A
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ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น

3. การวิคราะห์ จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้
3.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) ตัว ชี้ว ัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่า กั บ 28.70 (เป็นคะแนนได้ ท ำการคู ณ ค่ า
น้ำหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินงาน
ตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ การไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงินและให้
ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ๆ และพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด การรับสินบนได้ในอนาคต
อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ (โดยโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุ
สาสน์)ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 95 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้ คูณค่าน้ำหนักคะแนน))
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป) จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.42 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่ งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อ ำนาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
2) ตัวชี้วัดที่ ) 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.11 เป็นคะแนนจาก การ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินงานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลักความ
โปร่งใส
3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97 เป็นคะแนน จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมามีการสร้างการรับรู้การป้องกัน
การทุจริตโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมกันกำหนดแผนงาน
การป้องกันการทุจริตในระดับเขตพื้นที่ อย่างไรก็ตามผู้บริหารและบุคลากรควรให้ความสำคัญกับการป้องกัน
การทุจริตให้มากขึ้นในเรื่องการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
สร้างความตระหนักรู้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 95) จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.85 เป็น คะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ ตนเอง
หรือนําไปให้ผ ู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการ

ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก มากยิ่งขึ้นและต้องสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ และมีการ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมคะแนนได้เท่ากับร้อยละ 92.02 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อ ประโยชน์
แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย สะท้อนให้เห็นว่ ามีการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและยังมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผน
3.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity
and Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 27.08
(เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงานมีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดย
มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ สินบน ทั้งเป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคํานวณเป็น
เงินได้
อย่างไรก็ดี มีจุดแข็ง และมีจุดที่ต้องพัฒนา โดยโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้
ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 95
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 95) จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.79 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะ เวลาที่กำไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงาน
ของหน่ว ยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก ำหนดไว้ มีการให้ข้อมูล ที่ช ัดเจนแก่
ผู้รับบริการ ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน
นอกจากนี้หน่วยงานได้มี การพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งมีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลายการบริการให้เกิดความ
โปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ
2) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.19 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การทำงานในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒ นาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการประเมินแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการดำเนินการในเรื่องกระบวนการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.83 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
จะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 34.08
(เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานยังมีความบกพร่องในการวางระบบเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลที่ได้นำเสนอ
ขาดความชัดเจนและไม่ตรงตามหลักการที่กำหนด
ดังนั้นหน่วยงานดำเนินการพัฒนาในการสร้างระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามหลักการ
โดยควรมีระบบการคัดกรอง การตรวจสอบ การกำกับดูแลในการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด
รอบคอบ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง คือ
1) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในข้อ O34-O35
และ O37-O41 ซึ่งมีคะแนน 100.00 เป็นคะแนนมาจากการแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารหน่วยงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจัดท ำอย่าง
น้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน แสดงการดำเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจ ริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่ว นรวมของ
หน่วยงาน แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในหน่วยงาน
มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่ว ยงาน แสดงความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ในข้อ O42-O43 ซึ่งมี
คะแนน 100.00 เป็นคะแนนมาจากการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดําเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในโรงเรียน
3) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ในข้อ O1 โครงสร้างซึ่งมีคะแนน 100.00 เป็น
คะแนนจากการปฏิบัติงานในตัวชี้วัด การแสดงแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบันประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ แสดงรายนาม ของผู้บริหารของหน่วยงาน และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น

4) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ในข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่ง
มีคะแนน 100.00 เป็นคะแนนจากการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย
5) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ใน ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ซึ่งมีคะแนน 100.00 เป็นคะแนนจากการแสดงรายละเอียดของการสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัส ดุ รายเดือน โดยแสดงสรุปผลการจัดซื้ อจั ดจ้า งของหน่ วยงานมีข ้ อ มู ล
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรื อข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือนเป็น
ข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณที่จะประเมิน
6) ตัว ชี้ว ัดที่ 9 ตัว ชี้ว ัดย่อยที่ 9.4 การบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ใน ข้อ O26 การ
ดำเนิ น การตามนโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ ่ ง มี ค ะแนน 100.00 เป็ น คะแนนจากการแสดง
รายละเอี ย ดการดำเนิ น การตามนโยบายหรื อ แผนการบริ ห ารและพั ฒ นา ทรั พ ยากรบุ ค คล อย่ า งน้ อ ย
ประกอบด้วย การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งการดำเนินการ
ทั้งหมดต้องเป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ ภายใต้นโยบายการบริห ารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 ในปีงบประมาณที่จะ
ประเมิน
จุดที่ต้องพัฒนา คือ
1) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ใน ข้อ O2-O9 ซึ่งมีคะแนน 100.00 เป็นคะแนน
จากการ ปฏิบัติงานในตัวชี้วัด แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด มีข้อมูลราย
ละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด ำเนิน
งานหรือการปฏิบัติงาน หน่วยงาน เช่น พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สอง
ทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook
หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram
2) ตัว ชี้วัดที่ 9 ตัว ชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริห ารงาน ใน ข้อ O10-O12 และข้อ O14-O17 ซึ่งมี
คะแนน 100.00 เป็ น คะแนนมาจากแสดง แผนการดำเนิน ภารกิ จ ของหน่ว ยงานที ่ม ี ระยะ 1 ปี ม ี ข ้ อมูล
รายละเอีย ดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการด ำเนินการแสดง
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจำปีแสดง แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบ ัติ ที่
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ หรือติดต่อกับหน่วยงาน แสดงข้อมูล
สถิติการให้บริการตามภารกิจของโรงเรียน แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

3) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ใน ข้อ O18-O22 และข้อ O24ซึ่งมี
คะแนน 100.00 เป็นคะแนนมาจากการแสดงข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
การจัดสรรงบ ประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ใช้จ่าย งบประมาณ ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แสดง ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคา ที่
เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผล ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อ ตกลง
ในการซื้อ หรือจ้าง
4) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O25 และ O27O28 ซึ่งมีคะแนน 100.00 เป็นคะแนนมาจากการแสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุ ดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม แสดงการการ
วางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม ภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ งบุคลากร การประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ บุคลากรใน สถานศึกษา แสดงผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
5) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ในข้อ O29-O33 ซึ่งมีคะแนน 100.00
เป็นคะแนนมาจากมีการแสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจ ริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์แสดงข้อมูลสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ แสดงการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดํ าเนินงานตาม
ภารกิจของโรงเรียน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
9.2 การบริหารงาน (O10-O17)
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18-O24)
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29-O33
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34-O41)
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O42-O43)

บทที่ 4
มาตรการและแนวทางการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
ไปสู่การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวั ด การรั บ รู ้ ข องผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ดังนี้
แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นการประเมิน
เป็ น การประเมิ น การรั บ รู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ
การดำเนิ น การ ในประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณ ลักษณะการใช้จ ่าย
งบประมาณของหน่ว ยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และไม่เอื้อประโยชน์ แก่ตนเอง
และพวกพ้อง
เป็นการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ใช้ทรัพย์ส ินของทางราชการ ใน
ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของบุ ค ลากรภายในในการนํ า
ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของ ตนเองหรือ
นําไปให้ผ ู้อื่น และพฤติกรรมใน
การขอยื ม ทรั พ ย์ ส ิ น ของทาง
ราชการ ทั้งการยืมโดยบุ คลากร
ภายใน หน่วยงานและการยืมโดย
บุ ค คลภายนอกหน่ ว ยงาน ซึ่ ง

ประเด็นที่พัฒนา
โรงเรี ย นบ้ า นแม่ จ ั น ฯจะต้ อ ง
ดำเนิ น การจั ด ทำ มาต ร ก า ร
ประหยัดในการเบิกจ่าย
งบประมาณเพื ่ อ ควบคุ ม การใช้
จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่า

โรงเรี ย นบ้ า นแม่ จ ั น ฯ จะต้ อ ง
ดำเนิ น การจั ด ทำแนวทางหรื อ
คู่มือในการขอยื ม ทรั พ ย์ส ิ น ของ
ทางราชการ ทั ้ ง การยื ม โ ดย
บุ ค ลากรภายใน หน่ ว ยงานและ
การยืมโดยบุคคลภายนอก
หน่วยงานให้มีความชัดเจน

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๖
คุณภาพการดำเนินงาน

ประเด็นการประเมิน
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า หน่ ว ยงาน
จะต้ อ งมี ก ระบวนการโรงเรี ย น
บ้ า นแม่ จ ั น ฯดำเนิ น การจั ด ทำ
แนวทางหรื อ คู ่ ม ื อ ในการขอยื ม
ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการ
ยืมโดยบุคลากรภายใน หน่วยงาน
และการยื ม โดยบุ ค คลภายนอก
หน่วยงานให้มีความชัดเจนในการ
ขออนุญาตที่ช ัด เจนและสะดวก
มากยิ ่ ง ขึ ้ น และต้ อ งสื ่ อ สารให้
บุ ค ลากรได้ ร ั บ ทราบและนํ า ไป
ปฏิบัติ
ยึ ด หลั ก มาตรฐาน ขั ้ น นตอน
เป็นไปตามขั้นตอนที่ก ำหนดและ
เป็ น ไปตามระยะเวลาที ่ ก ำหนด
ปฏิบัติเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่
เลื อ กปฏิ บ ั ต ิ ให้ บ ริ ก ารแก่ ผ ู ้ ม า
ติ ด ต่ อ ราชการด้ ว ยความเต็ ม ใจ
และด้ ว ยความยิ น ดี ใ ห้ ข ้ อ มู ล
เกี่ยวกับการดำเนินการ /
ให้ บ ริ ก ารของ หน่ ว ยงานแก่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ไม่ ป ิ ด บั ง
หรือไม่บิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อน
ถึ ง การปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ อ ย่ า งมี
คุณธรรมให้บริการของ หน่วยงาน
แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา
ไม่มีการเรียกร้องรับเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ เพื่อแลกกั บ การ
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน การอนุ ม ั ต ิ อนุ ญ าต
หรื อ ให้ บ ริ ก าร และคำนึ ง ถึ ง
ประโยชน์ ข อง ประชาชนและ
ส่ ว นรวมเป็ น หลั ก ไม่ ม ี ก ารเอื้ อ
ประโยชน์ ใ ห้ ก ั บ บุ ค คลใดบุ คคล
หนึ่ง

ประเด็นที่พัฒนา

โ ร ง เ ร ี ย น บ ้ า น แ ม ่ จ ั น ฯ ไ ด้
ดำเนิ น การจั ด ทำแนวทางหรื อ
คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย ให้มี
ความชัดเจน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 7
ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ ๘
การปรับปรุงระบบการทำงาน

ตัวชี้วัดที่ ๙
การเปิดเผยข้อมูล

ประเด็นการประเมิน
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ที ่ ท ่ า นติ ด ต่ อ มี ล ั ก ษณะ ไหน
หน่ ว ยงานที ่ ท ่ า นติ ด ต่ อ มี ก าร
เผยแพร่ ผ ลงานหรื อ ข้ อ มู ล ที่
สาธารณชนควรรั บ ทราบอย่ า ง
ชัดเจน หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
ช่องทางรับฟังคำติชมหรือ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่ หน่วยงานที่
ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
คำถามเมื ่ อ มี ข ้ อ กั ง วลสงสั ย
เกี่ย วกับการดำเนินงานได้อย่าง
ชัดเจนมากน้อยเพียงใดหน่วยงาน
ที ่ ท ่ า นติ ด ต่ อ มี ช ่ อ งทางให้ ผ ู ้ มา
ติ ด ต่ อ ร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่
เจ้ า หน้ า ที ่ ข องหน่ ว ยงานที ่ท ่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ/ขั้นตอน
การดำเนินงาน /การนำเทคโนโลยี
มาใช้ ใ นการดำเนิ น งาน/การ
ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร / เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้ร ับ บริการผู้มาติดต่อ หรือผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ใ น ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง พ ั ฒ น า ก าร
ดำเนินงาน/การให้บริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ในข้ อ O1 โครงสร้ า งจั ด ทำ
โครงสร้ า งการแบ่ งส่ว นราชการ
ของหน่ ว ยงาน ที ่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
ประกอบด้ ว ยตำแหน่ ง ที ่ ส ำคั ญ
และการแบ่ ง ส่ ว นงานภายใน
ยกตั ว อย่ า งเช่ น หั ว หน้ า งาน
หั ว หน้ า กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
หัวหน้าสายชั้น
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ประเด็นที่พัฒนา
โรงเรียนบ้านแม่จันฯ ได้มีช่องทาง
การเข้าถึงไม่ซับซ่อน มีช ่องทาง
หลากหลายในการเผยแพร่ ข้อมูล
เช่น ทางว็บไซต์ facebook line
ป้ายประชาสัมพันธ์ MOE Safety
Center

ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมิน
ในข้อ O13 คู่มือหรือ มาตรฐาน
การปฏิ บ ั ต ิ ง าน แสดงคู ่ ม ื อ หรื อ
แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทุกกลุ่ม/หน่วย
มี ข ้ อ มู ล รายละเอี ย ดของการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้ ว ย เป็ น คู ่ ม ื อ ปฏิ บ ั ติ
ภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานตำแหน่งใด
และและกำหนดวิ ธ ี ก ารขั้ น ตอน
การปฏิบัติอย่างไร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณในข้อ O23 สรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัส ดุร ายเดือนแสดงสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตาม
ร ู ป แ บ บ ส ข ร . 1 ) ม ี ข ้ อ มู ล
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัด จ้าง
อย่างน้อย ประกอบด้วยงานที่ซื้อ
หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคา
กลางวิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคาและราคาที ่ เ สนอ ผู้
ได้รับ การคัดเลือกและราคาที่ตก
ลง เหตุ ผ ลที ่ ค ั ด เลื อ กโดย สรุ ป
เลขที ่ แ ละวั น ที ่ ข องสั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างจําแนก
ข้ อ มู ล เป็ น รายเดื อ น ที ่ ม ี ข ้ อ มู ล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลใน ข้อ O26 การดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล

ประเด็นที่พัฒนา

โรงเรี ย นบ้ า นแม่ จ ั น ฯ จะต้ อ ง
ดำเนินการ จัดทำโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ ของหน่วยงาน
ที ่ เ ป็ น ปั จ จุ บ ั น ประกอบด้ ว ย
ตำแหน่งที่สำคัญ
และการแบ่งส่วนงานภายใน

โรงเรียนบ้านแม่จัน ต้อง
ดำเนินการ ประชุมเพื่อจัดทำคู่มือ
หรื อ แนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ง านที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทุกกลุ่ม/หน่วย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกันการทุจริต

ประเด็นการประเมิน
แสดงการดำเนิ น การที ่ มี
ความสอดรั บ ตามนโยบายหรื อ
แผนการบริ ห ารและพั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
การดำเนิ น การเพื ่ อ ป้ อ งกั น การ
ทุ จ ริ ต ในข้ อ O36 การประเมิ น
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แสดงผลการประเมิ น ความ
เสี่ยงของการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิช อบ หรื อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การขั ด กั น ระหว่ า ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ส ่ ว น ต น กั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียดของ
ผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยง และระดับของความ
เสี่ยง มาตรการและการ
ดำเนินการในการบริหารจัดการ

ประเด็นที่พัฒนา

โรงเรี ย นบ้ า นแม่ จ ั น ฯ ต้ อ ง
ดำเนินการในประเด็นดังต่อไปนี้
ให้มีความถูกต้อง
ครับถ้วน
➢ การประเมิ น ความเสี ่ ย ง
ประจำปี
➢ การประกาศเจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหาร
➢ การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรม
องค์กร
➢ การอบรมบุคลากรการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

มาตรการและแนวทางในการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น มีดังนี้
มาตรการ

ประเด็นตัวชี้วัดที่เป็น
จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา

มาตรการการบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณให้มีความ งบประมาณ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด

มาตรการการใช้
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของทาราชการ ทรัพย์สินของราชการ

โครงการ/กิจกรรม/
ระยะเวลา
ขั้นตอน วิธีการ
ดำเนินการ
ปฏิบัติงาน
มีนาคม ➢ แต่งตั้งคำสั่ง
มิถนุ ายน 2565
คณะกรรมการ
➢ ประชุมร่าง
หลักเกณฑ์
➢ ตรวจสอบมาตรการ
➢ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์มาตรการ

➢ แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการ
➢ ประชุมจัดทำคู่มือ
การยิมคืนพัสดุ
➢ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

มิถุนายน กรกฎาคม
2565

เป้าหมายและ แนว
ทางการกำกับ ติดตาม
โรงเรียนบ้านแม่จันฯมี
มาตรการประหยัดในการ
ควบคุมการดำเนินงา
เบิกจ่ายงบประมาณให้มี
ความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ

โรงเรียนบ้านแม่จันฯ มี
คู่มือการยืม/คืนพัสดุ ที่มี
ความชัดเจนเป็นรูปธรรม

ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม
ผู้รับผิดชอบ
➢ บุคลากรกลุ่มบริหารงาน
การเงิน นำ
โดยนางกันต์ฤทัย จักรสาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ควบคุม/กำกับติดตาม
➢ นายนายเรวัฒน์ ไชยบาล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
➢ นายนางสุรีพร มงคลดี
รองผอ.
ผู้รับผิดชอบ
➢ บุคลากรกลุ่มบริหารงาน การเงิน
➢ นำโดยนางกันต์ฤทัย จักรสาน
ครูชำนาญการพิเศษ
และคณะ ผู้ควบคุม/กำกับติดตาม
➢ ➢ บุคลากรกลุ่มบริหารงาน
การเงิน นำโดยนางกันต์ฤทัย จักร
สาน ครูชำนาญการพิเศษ

มาตรการ

ประเด็นตัวชี้วัดที่เป็น
จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ ➢ แต่งตั้งคำสั่ง
ดำเนินงาน
คณะกรรมการ
➢ ประชุมว่างแผนการ
พัฒนาคุณภาพการ
ดำเนินงาน
➢ดำเนินงาน
➢ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการดำเนินงาน
➢ ดำเนินการ
ตรวจสอบ
➢ เผยแพร่แผนการ
ดำเนินงาน
มาตรการการการใช้
ตัวชี้วัดที่ 7
➢ แต่งตั้งคำสั่ง
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประสิทธิภาพการสื่อสาร คณะกรรมการ
มาตรการการการใช้
คุณภาพการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

มิถุนายน
2565 –
มีนาคม
2566

มิถุนายน
2565 –

เป้าหมายและ แนว
ทางการกำกับ ติดตาม

ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม

➢ นายนายเรวัฒน์ ไชยบาล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
➢นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
➢ นางสุรีพร มงคลดี
รองผอ.
โรงเรียนบ้านแม่จันฯ ได้
➢นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์ กลุ่มงาน
สร้างแบบประเมินความพึง บริหารทั่วไป
พอใจของผู้รับบริการและผู้ ➢ นายวชิรปิลัญณ์ ชัยประดิษฐ์
มีส่วนได้ส่วนเสีย
พงษ์ รองผอ.

➢ กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
➢ กลุ่มบริหารทั่วไป

มาตรการ

มาตรการการการ การ
ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน

ประเด็นตัวชี้วัดที่เป็น
จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน
➢ ประชุมว่างแผนการ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
➢ ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุง
➢ ดำเนินการ
ตรวจสอบ
➢ เผยแพร่แผนการ
ดำเนินงาน
➢ แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการ
➢ ประชุมว่างแผนการ
การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน
➢ดำเนินงาน
➢ปรับปรุงและพัฒนา
ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน
➢ ดำเนินการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

เป้าหมายและ แนว
ทางการกำกับ ติดตาม

ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม

มีนาคม
2566

➢ การกำกับติดตาม
➢ ตรวจสอบและ
ประเมินผลการรายงานผล
การดำเนินงาน

นำโดยนางเยาวเรศ ปิยสันต์
ชำนาญการพิเศษและคณะ
ผู้ควบคุม/กำกับติดตาม
➢นายวชิรปิลัญณ์ ชัยประดิษฐ์พงษ์
รองผอ.

มิถุนายน
2565 –
มีนาคม
2566

➢ กำหนดผู้รับผิดชอบ
➢ การกำกับติดตาม
➢ ตรวจสอบและ
ประเมินผลการรายงานผล
การดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
➢ กลุ่มงานบริหารงานบุคลาการนำ
โดยนางชฎาพร ปันกิจ
ครูชำนาญการพิเศษและคณะ
ผู้ควบคุม/กำกับติดตาม
➢นางสุรีพร มงคลดี
รองผอ.

มาตรการ

ประเด็นตัวชี้วัดที่เป็น
จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา

มาตรการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1
การบริหารจัดการข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน
เปิดเผย โปร่งใส
ในข้อ O1 โครงสร้าง
ตรวจสอบได้

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน
➢ เผยแพร่แผนการ
ดำเนินงาน
➢ แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการเตรียมรับ
การประเมินคุณและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานซึ่งมี
คณะกรรมการที่
ดำเนินการใน
หัวข้อ O1 โครงสร้าง
➢ ดำเนินการศึกษาหา
ข้อเท็จจริง
ในการปฏิบัติงาน
➢ ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุง
➢ ดำเนินการ
ตรวจสอบ
➢ เผยแพร่แผนการ
ดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

พฤษภาคม
2565

เป้าหมายและ แนว
ทางการกำกับ ติดตาม

ป้าหมาย
โรงเรียนบ้านแม่จันฯ
มีโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ ของ
หน่วยงาน ที่เป็น
ปัจจุบันและถูกต้อง
ตามเกณฑ์
แนวทางการกำกับ
ติดตาม
➢ กำหนดผู้รับผิดชอบ
➢ การกำกับติดตาม
➢ ตรวจสอบและ
ประเมินผลการรายงานผล
การดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม

ผู้รับผิดชอบ
➢ ฝ่ายนโยบายและ
แผน นำโดยน.ส.ทิพวรรณ ปัญญา
งาม
ชำนาญการและคณะ
ผู้ควบคุม/กำกับติดตาม
➢ นางกันต์ฤทัย จักรสาน หัวหน้า
นโยบายและแผน
➢นางสุรีพร มงคลดี
รองผอ.

มาตรการ
มาตรการ
การบริหารจัดการ
ข้อมูลเปิดเผย
โปร่งใส
ตรวจสอบได้

มาตรการ
การบริหารจัดการ
ข้อมูลเปิดเผย
โปร่งใส

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การ แต่งตั้งคำสั่ง
บริหารงาน
คณะกรรมการเตรียม
ในข้อ O13 คู่มือหรือ รับการประเมินคุณและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานซึ่งมี
คณะกรรมการที่
ดำเนินการใน
หัวข้อ O13 คู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
➢ ดำเนินการศึกษาหา
ข้อเท็จจริง
ในการปฏิบัติงาน
➢ ประชุมจัดทำคู่มือฯ
➢ ดำเนินการ
ตรวจสอบ
➢ เผยแพร่แผนการ
ดำเนินงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3
➢ แต่งตั้งคำสั่ง
การบริหารเงิน
คณะกรรมการ
งบประมาณ
ในข้อ O23 สรุปผลการ
ประเด็นตัวชี้วัดที่เป็น
จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พฤษภาคม
2565

เป้าหมายและ แนว
ทางการกำกับ ติดตาม
เป้าหมาย
โรงเรียนบ้านแม่จันฯ
O13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานครบทุกกุล่ม
งานตามเกณฑ์การประเมิน
ฯ
แนวทางการกำกับ
ติดตาม
➢ กำหนดผู้รับผิดชอบ
➢ การกำกับติดตาม
➢ ตรวจสอบและ
ประเมินผลการรายงานผล
การดำเนินงาน

ต.ค. 2564 - ป้าหมาย
ก.ย. 2565 โรงเรียนบ้านแม่จันฯ
มีการสรุปผลการจัดซื้อ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม
ผู้รับผิดชอบ
➢ บุคลากรทุกกลุ่มงาน นำโดย
หัวหน้ากลุ่ม
ผู้ควบคุม/กำกับติดตาม
➢ หัวหน้าฝ่ายงาน
➢ นางสุรีพร มงคลดี รองผอ.
➢ นายวชิรปิลัญณ์ ชัยประดิษฐ์
พงษ์

ผู้รับผิดชอบ
➢ บุคลากรกลุ่มบริหารงาน
การเงิน นำโดย

มาตรการ
ตรวจสอบได้

ประเด็นตัวชี้วัดที่เป็น
จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน
เตรียมรับการประเมินคุณ
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานซึ่งมี
คณะกรรมการที่
ดำเนินการในหัวข้อ
O23 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน
➢ ดำเนินการศึกษาหา
ข้อเท็จจริงในการ
ปฏิบัติงานให้ตรงตาม
หลักการประเมิน
➢ ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุง
➢ ดำเนินการ
ตรวจสอบ
➢ เผยแพร่แผนการ
ดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

เป้าหมายและ แนว
ทางการกำกับ ติดตาม
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือนตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด
และมีรายละเอียดข้อมูลผล
การจัดซื้อจัดจ้างที่
ประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือ
จ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง
ราคากลางวิธีการซื้อหรือ
จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ การ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม
นายเรวัฒน์ ไชยบาล
ครูผู้ควบคุม/กำกับติดตาม
➢ นางกันต์ฤทัย จักรสาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
➢ นางสุรีพร มงคลดี รองผอ.

มาตรการ
มาตรการ
การบริหารจัดการ
ข้อมูลเปิดเผย
โปร่งใส
ตรวจสอบได้

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4
➢ แต่งตั้งคำสั่ง
การบริหารและพัฒนา คณะกรรมการเตรียมรับ
ทรัพยากรบุคคล ในข้อ การประเมินคุณและ
O26 การดำเนินการ
ความโปร่งใสในการ
ตามนโยบายการบริหาร ดำเนินงานซึ่งมี
ทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการที่
ดำเนินการใน
หัวข้อ O26 การ
ดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
➢ ดำเนินการศึกษาหา
ข้อเท็จจริง
ในการปฏิบัติงานให้ตรง
ตาม
หลักการประเมิน
➢ ดำเนินการประชุม
เพื่อจัดทำการดำเนินงาน
ตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นตัวชี้วัดที่เป็น
จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา

ระยะเวลา
ดำเนินการ
มิถุนายน
2565 มีนาคม
2566

เป้าหมายและ แนว
ทางการกำกับ ติดตาม
โรงเรียนบ้านแม่จันฯ
มีการนโยบายในการ
บริหารงานบุคคลที่
ชัดเจนและมีการ
ดำเนินงานตามที่
กำหนดอย่างชัดเจน
แนวทางการกำกับ
ติดตาม
➢ กำหนดผู้รับผิดชอบ
➢ การกำกับติดตาม
➢ ตรวจสอบและ
ประเมินผล
การรายงานผลการ
ดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม
ผู้รับผิดชอบ
➢ บุคลากรกลุ่มบริหารงาน
งานบุคคล ทุกคน นำโดย
นางชฎาพร ปันกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้ควบคุม/กำกับติดตาม
➢ นางสุรีพร มงคลดี รองผอ.
➢ นายธนเสฏฐ สุภากาศ ผอ.

มาตรการ

มาตรการ
การป้องกันการ
ทุจริต

ประเด็นตัวชี้วัดที่เป็น
จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
การดำเนินการเพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต ในข้อ O36
การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน
➢ ดำเนินการ
ตรวจสอบ
➢ เผยแพร่แผนการ
ดำเนินงาน
➢แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการเตรียมรับ
การประเมินคุณและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานซึ่งมี
คณะกรรมการที่
ดำเนินการในหัวข้อ
O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจำปี
➢ดำเนินการประชุม
วิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี
➢ ดำเนินการจัดทำ
เอกสารรายงานการ
วิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริต

ระยะเวลา
ดำเนินการ

มิถุนายน
2565 มีนาคม
2566

เป้าหมายและ แนว
ทางการกำกับ ติดตาม

เป้าหมาย
➢ รายงานการการ
ประเมินความเสี่ยง
ประจำปี
➢ รายงานผลการ
ดำเนินงานเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงแนวทางการ
กำกับ
ติดตาม
➢ กำหนดผู้รับผิดชอบ
➢ การกำกับติดตาม
➢ ตรวจสอบและ
ประเมินผล
➢ การรายงานผลการ
ดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม

ผู้รับผิดชอบ
➢ บุคลากรหน่วยตรวจสอบ
ภายในโดยน.ส.กระแสสินธ์ สิงห์แก้ว
หัวหน้าตรวจสอบภายในและ
คณะผู้ควบคุม/กำกับติดตาม
นางสุรีพร มงคลดี รองผอ.
นายธนเสฏฐ สุภากาศ ผอ.

มาตรการ

ประเด็นตัวชี้วัดที่เป็น
จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน
➢ ดำเนินการกำหนด
กิจกรรมเพื่อจัดการกับ
ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงในการทุจริต
➢ รายงานผลการ
ดำเนินงาน
➢ เผยแพร่ข้อมูลในการ
ดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

เป้าหมายและ แนว
ทางการกำกับ ติดตาม

ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม

แนวทางการกำกับติดตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้
1. การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกัน
การทุจริตภายใน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อรับผิดชอบตามมาตรการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริตภายใน
3. การกำกับติดตามกิจกรรมาหรือมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อ ป้องกันการ
ทุจ ริตภายในโดยมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ท่านเป็นผู้กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน
4. การรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมหรือมาตรการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อป้องกันการทุจริตภายใน โดยผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องที่ดำเนินการผ่าน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เพื่อเสนอต่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับทราบ
5. นำเสนอโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อ ป้องกันการทุจริต ภายใน
เสนอต่อสาธารณะชนได้รับทราบ

ส่วนที่ 5
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน
ของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) และนําข้อเสนอแนะไปจัดทํามาตรการในการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดั บปฏิบัติพร้อมทั้งนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบ ัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกลุ่มผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส ่วนเสียภายนอกของ
สถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 50 คน โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อํานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการ ดําเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10)การป้องกันการทุจริต
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
1.1 การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้คะแนน 89.87 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานอยู่ในระดับ A ( Very Good ) โดยมี ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (แบบ IIT) ได้คะแนนสูงสุด 98.42
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า ตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (แบบ OIT) ได้คะแนน
82.92 คะแนน

1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียง
แสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการ
แบบสํารวจความคิด เห็ น ของบุคลากรในสถานศึ กษา ผู้รับบริการหรื อผู ้ม ีส ่ ว นได้ ส่ว นเสียภายนอก ของ
สถานศึกษา และจากเอกสาร หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้
ตัวชี้วัดตามแบบ IIT
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.11 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.02 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.42 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.85 ซึ่งอยู่ใน ระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.00 ซึ่งอยู่ใน ระดับ AA
ตัวชี้วัดตามแบบ EIT
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.79 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.83 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.19 ซึ่งอยู่ในระดับAA
ตัวชี้วัดตามแบบ OIT
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.92 ซึ่งอยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.50 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตามที ่ โ รงเรี ย นบ้ า นแม่ จ ั น (เชี ย งแสนประชานุ ส าสน์ ) ได้ ร ั บ ค่ า คะนนประเมิ น ITA ใน
ปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 89.87 ดังกล่าว เป็นผลให้การจัดอันดับคะแนนการประเมินฯ จากสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ลำดับที่ ๒
2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.1 บุคลากรในสถานศึกษายังขาด ความตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน
2.2 การจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ยังขาดความชัดเจน บางกิจกรรม ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากปัจจัยด้านเวลา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
2.3 ขาดการนําผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงานในปีที่
ผ่านมาไปสู่การปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
2.4 ขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยสาธารณะ ตามตัวชี้วัด
ที่ถูกต้องครบถ้วน
2.5 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ยังขาดความชัดเจน

3. ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ โรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในปีต่อไป มีดังนี้
3.1 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับรู้และรับทราบ ร่วมกัน ไม่
ดำเนินการเพียงลำพัง และควรมีการประชุมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรในสถานศึกษาโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา
เป็นประธานที่ประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมรับการ ประเมินตามเครื่องมือประเมินประจําปี
งบประมาณ 2565 ให้เกิดความชัดเจน
3.2 ควรมีการนําผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน
ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและแท้จริง โดยการนําผล วิเคราะห์การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานปี ง บประมาณ 2564 ชี ้ แ จงให้ บ ุ ค ลากรและ
ผู้รับผิดชอบได้รับทราบร่วมกันถึงจุดที่ควรพัฒนา จุดแข็งของแต่ละตัว ชี้วัด และดำเนินการไปตามมาตรการและ
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เตรียมความ พร้อมสําหรับการประเมินในปีงบประมาณ 2565
ได้อย่างถูกต้อง
3.3 ควรมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด แต่ละประเด็นการประเมินให้มี ความชัดเจน
และจักการประชุมเพื่อแบ่งงานในแต่ละตัวชี้วัด (OIT) แต่ละประเด็นให้ถูกต้องและตรง กับงานอย่างชัดเจน เพื่อ
ประสิทธิภาพของการจัดทําเอกสารได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น
3.4 ควรจัดอบรมและพัฒนาผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้ตรวจสอบและกลั่นกรอง ข้อมูลตัวชี้วัด
ตามคำสั่งให้มีความรู้เพื่อจะได้ร่วมกันจัดทำ ตรวจสอบและกลุ่นกรองข้อมูลได้อย่าง ถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารชน (OIT) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา
3.5 ควรมีการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ โดย
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้รั บผิดชอบ แต่ละตัวชี้วัด
(OIT) ให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
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