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คำนำ 

 

ตามที่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้กำหนดมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ในการนี้ เพ่ือ
เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนดสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) จึงได้จัดทำผลการดำเนินงานมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียน
บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาและ
เผยแพร่ สู่สาธารณะชนทราบตามหลักการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมา  

ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง 
ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่า  
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ 
หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรค 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริต 
คอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิด  
ขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่าง  
ยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้วสาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชัน 
เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น  
พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริต 
คอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การ 
ทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัว  
ระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทำงาน ความ 
คาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง  
ของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันนำไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคในการ  
ให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ  

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ ความ 
โปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ซึ ่งถือเป็นการ 
ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการ  
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วย งานภาครัฐที่ 
เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้าน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงาน นําการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและ 
ยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บรกิาร  
และการอํานวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติ  
งานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ในด้านการ 
บริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความ เสี่ยง 
หรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ สามารถ 
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ยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงาน ภาครัฐทั่ว 
ประเทศลดลงได้ในที ่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท ำงาน ภายใน 
หน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

 การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับความ 
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดีและได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรม และความ 
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มีการ  
ตรวจสอบและสอบทานตนเองมีการปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตก 
บกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็น 
ธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดียิ่ง  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นําเครื่องมือการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด โดย 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต 
อย่างต่อเนื ่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
สถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือ
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลรวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วย ระบบ  เวลา
จริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (paperless) ของ 
โรงเรียนที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็ม รูปแบบ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียน
ถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื ่อง เข้าสู ่ปีที ่ 7 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้
ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินครั้งนี้ ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก  ซับซ้อนในการ
นําเข้าข้อมูลและคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีคะแนนผลการประเมิน
คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 89.87 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A ( Very Good ) โดย ตัวชี้วัดที่ 3  (การใช้อำนาจ) ได้คะแนน 
สูงสุด 98.42 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ได้
คะแนน 82.92 คะแนน และได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 
และได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงาน
งานไว้หลายด้าน และได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความ  โปร่งใสไป
บางส่วนแล้ว ดังนั้นมีความจำเป็นต้องรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการนําผลจากการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ 
ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและนำไปเผยแพร่เปิดเผยต่อสาธารณะชน ต่อไป 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
3 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินและได้ กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังต่อไปนี ้ 

ผลการประเมิน ITA ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสน 

ประชานุสาสน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 89.87 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A ( Very Good ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.11 การปฏิบัติหน้าที่  

92.02 การใช้งบประมาณ  

98.42 การใช้อำนาจ  

92.85 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  

97.00 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

91.79 ๖ คุณภาพการดำเนินงาน   

88.83  ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

90.19  ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

82.92 ๖ คุณภาพการดำเนินงาน   

87.50  ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
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๖ คณุภาพการ
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91.79
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90.19

82.92
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คะแนนที่ได้ 89.87 

ระดับคุณภาพ A 
ผลคะแนนโรงเรียนบ้านแม่จนั(เชียงแสนประชานสุาสน)์ 

95.68 

IIT 

 

95.68 

EIT 

 

95.68 

OIT 
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการดำเนินของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสน 
ประชานุสาสน์) จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด จากผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียง
แสนประชานุสาสน์) และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูล จำแนกเป็นรายตัวชี้วัดโดย ตัวชี้วัดที่ 3  
(การใช้อำนาจ) ได้คะแนน สูงสุด 98.42 คะแนน ส่วนตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวช้ีวัด
ที่ 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ได้คะแนน 82.92 คะแนน  
ดังนี้ 

 

หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน 

 

ลำดับที ่ ตัวชี้วัดที ่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 3 การใช้อำนาจ 98.42 AA ผ่าน 
2 1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.11 AA ผ่าน 
3 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.00 AA ผ่าน 
4 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   92.85 A ผ่าน 
5 2 การใช้งบประมาณ    92.02 A ผ่าน 
6 6 คุณภาพการดำเนินงาน 91.79 A ผ่าน 
7 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 90.19 A ผ่าน 
8 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.83 A ผ่าน 
9 10 การป้องกันการทุจริต 87.50 A ผ่าน 

10 9 การเปิดเผยข้อมูล 82.92 B ไม่ผ่าน 
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  4. การวิคราะห์ จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 
 4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and  
Transparency Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 28.70 (เป็นคะแนนได้ทำการคูณค่า
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) ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.42 เป็นคะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อ ำนาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

2) ตัวช้ีวัดที่ ) 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.11 เป็นคะแนนจาก การ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินงานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลักความ
โปรง่ใส 

3) ตัวช้ีวัดที่ 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) ตัวชี ้วัดที ่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.85 เป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ ตนเอง
หรือนําไปให้ผู ้อื ่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั ้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการ
ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก มากยิ่งขึ้นและต้องสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ และมีการ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
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 2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมคะแนนได้เท่ากับร้อยละ 92.02 เป็นคะแนน จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ 
ประโยชน์ แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ 
ค่าเดินทาง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย สะท้อนให้เห็นว่ามีการจัดทำแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณและยังมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผน  
 
 4.2 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
เงินได ้
 อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและมีจุดที่ต้องพัฒนา 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
ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั ้นตอนและระยะเวลาที ่ก ำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที ่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการ ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน 
นอกจากนี้หน่วยงานได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งมีการเผยแพร่ผลงาน หรือ 
ข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลายการบริการให้ เกิดความ
โปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 
 2) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.19 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การทำงานในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการประเมินแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการดำเนินการในเรื่องกระบวนการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
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 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.83 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ 
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
จะสะท้อนถงึการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
   
 4.3 ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and  
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 34.08 
(เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานยังมีความบกพร่องในการวางระบบเพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลที่ได้นำเสนอ
ขาดความชัดเจนและไม่ตรงตามหลักการที่กำหนด  
       ดังนั้นหน่วยงานดำเนินการพัฒนาในการสร้างระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามหลักการ  
โดยควรมีระบบการคัดกรอง การตรวจสอบ การกำกับดูแลในการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด 
รอบคอบ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
      จุดแข็ง คือ 

1) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในข้อ O34-O35 
และ O37-O41 ซึ่งมีคะแนน 100.00 เป็นคะแนนมาจากการแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคําม่ันว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารหน่วยงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจัดท ำอย่าง
น้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนรว่ม
ของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน แสดงการดำเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในหน่วยงาน  
มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน แสดงความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

2) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ในข้อ O42-O43 
ซึ่งมีคะแนน 100.00 เป็นคะแนนมาจากการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน 
การดําเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในโรงเรียน 

3) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ในข้อ O1 โครงสร้างซึ่งมีคะแนน 100.00 เป็น
คะแนนจากการปฏิบัติงานในตัวชี้วัด การแสดงแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
ที่เป็นปัจจุบันประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ แสดงรายนาม ของผู้บริหารของหน่วยงาน และการแบ่งส่วนงาน 
ภายใน ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น 
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 4) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ในข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ซึ่งมีคะแนน 100.00 เป็นคะแนนจากการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย 
 5) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ใน ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ซึ่งมีคะแนน 100.00 เป็นคะแนนจากการแสดงรายละเอียดของการสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน โดยแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีข้อมูล
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือนเป็น
ข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณท่ีจะประเมิน 
 6) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน ข้อ O26 การ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ ่งมีคะแนน 100.00 เป็นคะแนนจากการแสดง
รายละเอียดการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย
ประกอบด้วย การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งการดำเนินการ
ทั้งหมดต้องเป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 ในปีงบประมาณที่จะ
ประเมิน 
 

จุดที่ต้องพัฒนา คือ 
 1) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ใน ข้อ O2-O9 ซึ่งมีคะแนน 100.00 เป็น
คะแนนจากการ ปฏิบัติงานในตัวชี้วัด แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด มี
ข้อมูลราย ละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนิน งานหรือการปฏิบัติงาน หน่วยงาน เช่น พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พรบ.ระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม แสดงช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram 

2) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ใน ข้อ O10-O12 และข้อ O14-O17 ซึ่งมี
คะแนน 100.00 เป็นคะแนนมาจากแสดง แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีมีข้อมูล 
รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการแสดง
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจำปีแสดง แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ หรือติดต่อกับหน่วยงาน แสดงข้อมูล
สถิติการให้บริการตามภารกิจของโรงเรียน แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
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3) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ใน ข้อ O18-O22 และข้อ O24
ซึ่งมีคะแนน 100.00 เป็นคะแนนมาจากการแสดงข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับ การจัดสรรงบ ประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า
การใช้จ่าย งบประมาณ ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 แสดง ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อมูลรายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคา ที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผล ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญา
หรือข้อ ตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

4) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O25 และ O27- 
O28 ซึ่งมีคะแนน 100.00 เป็นคะแนนมาจากการแสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม แสดง การการ
วางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม ภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ บุคลากรใน สถานศึกษา แสดงผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

5) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ในข้อ O29-O33 ซึ่งมีคะแนน 
100.00 เป็นคะแนนมาจากมีการแสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์แสดงข้อมูลสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ แสดงการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตาม
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 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต (O34-O41) 
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O42-O43) 
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บทที่ 3 
มาตรการและแนวทางการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุ
สาสน์)  มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได้  ส ่วนเส ียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ดังนี้ 

 
แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ประจำ 
ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้ 
งบประมาณ 

       เป็นการประเมินการรับรู ้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ดำเนินการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ ลักษณะการ
ใช้จ ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และไม่เอื้อประโยชน์ แก่ตนเองและ
พวกพ้อง 

โ ร ง เ ร ี ย น บ ้ า น แ ม ่ จ ั น ฯ จ ะต ้ อ ง 
ดำเนินการจัดทำมาตรการ ประหยัด
ในการเบ ิกจ ่ าย  งบประมาณเ พ่ือ
ควบคุมการใช้ จ่ายอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ 

      เป็นการประเมินการรับรู ้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น 
ที่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ งก ับพฤต ิ กรรมของ
บุคลากรภายในในการนําทรัพย์สิน
ของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของ ตนเองหรือนําไปให้ผู ้อื ่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร
ภายใน หน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งสะท้อน
ให้ เ ห ็ น ว ่ าหน ่ ว ย ง านจ ะต ้ อ งมี
กระบวนการโรงเรียนบ้านแม่จันฯ
ดำเนินการจัดทำแนวทางหรือคู่มือใน

โ ร ง เ ร ี ยนบ ้ านแม ่ จ ั นฯ  จะต ้ อ ง
ดำเนินการจัดทำแนวทางหรือคู่มือใน
การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
ท ั ้ ง ก า รย ื ม โ ดยบ ุ คล ากรภายใน 
ห น ่ ว ย ง า น แ ล ะ ก า ร ย ื ม โ ด ย
บุคคลภายนอกหน่วยงานให้มีความ
ชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 

การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
ท ั ้ งการย ืม โดยบ ุคลากรภายใน 
ห น ่ ว ย ง า น แ ล ะ ก า ร ย ื ม โ ด ย
บุคคลภายนอกหน่วยงานให้มีความ
ชัดเจนในการขออนุญาตที ่ช ัดเจน
และสะดวก มากย ิ ่ งข ึ ้นและต ้อง
สื ่อสารให้บุคลากรได้รับทราบและ
นําไปปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัดที่ ๖  
คุณภาพการดำเนินงาน 

    ย ึดหล ักมาตรฐาน ข ั ้นนตอน
เป็นไปตามขั ้นตอนที ่กำหนดและ
เป ็นไปตามระยะเวลาท ี ่ก ำหนด
ปฏิบัติเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการด้วยความเต็มใจและด้วย
ความยินดีให ้ข ้อม ูลเก ี ่ยวกับการ
ดำเนินการ /ให้บริการของ หน่วยงาน
แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย     ไม่ปิดบังหรือไม่
บิดเบือนข้อมูล  ซึ ่งสะท้อนถึงการ
ปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี ่ อย ่ า งม ีค ุณธรรม
ให ้ บ ร ิ ก า ร ขอ ง  หน ่ ว ย ง านแ ก่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา  ไม่มี
การเรียกร้องรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต  หรือให้บริการ 
แ ล ะ ค ำ น ึ ง ถ ึ ง ป ร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง 
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มี
การเอื ้อประโยชน์ให้ก ับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง 
 

โรงเรียนบ้านแม่จันฯ ได้ดำเนินการ
จ ั ด ท ำ แ น ว ท า ง ห ร ื อ ค ู ่ ม ื อ ก า ร
บริหารงาน 4 ฝ่าย ให้มีความชัดเจน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อมีลักษณะไหน หน่วยงาน
ที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความ

โรงเรียนบ้านแม่จันฯ ไดม้ีช่องทางการ
เข้าถึงไม่ซับซ่อน มีช่องทาง
หลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูล เช่น 
ทางว็บไซต์  facebook line ป้าย
ประชาสัมพันธ์  MOE Safety 
Center  

https://moesafetycenter.com/
https://moesafetycenter.com/
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 

คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการชี ้แจงและตอบคำถาม
เมื ่อมีข ้อกังวลสงสัยเกี ่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อย
เพียงใดหน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ มี
ช่องทางให้ผู ้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน 
หรือไม ่

ตัวช้ีวัดที่ ๘  
การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ/ขั้นตอน
การดำเนินงาน /การนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ/
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๙  
การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ในข้อ O1 โครงสร้างจัดทำโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
ที่เป็นปัจจุบันประกอบด้วยตำแหน่ง
ที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้างาน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น  

โ ร ง เ ร ี ยนบ ้ านแม ่ จ ั นฯ  จะต ้ อ ง
ดำเนินการ จัดทำโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ ของหน่วยงาน ที ่เป็น
ปัจจุบันประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ  
และการแบ่งส่วนงานภายใน 

 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
ในข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ 
ปฏิบ ัต ิงาน แสดงค ู ่ม ือหร ือแนว
ทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที ่ของ
หน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม/หน่วย 
 ม ี ข ้ อม ู ล ร ายละ เอ ี ยดของการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย 
เป็นคู ่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับ
เจ้าหน้าที่หรือ พนักงานตำแหน่งใด  
และและกำหนดวิธีการขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร 

โรงเรียนบ้านแม่จัน ต้องดำเนินการ 
ประช ุมเพ ื ่อจ ัดทำค ู ่ม ือหร ือแนว
ทางการปฏิบัติงานที ่เจ้าหน้าที ่ของ
หน่วยงาน ใช ้ย ึดถ ือปฏิบ ัต ิให้ เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม/หน่วย 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 

 ตัวชี ้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณในข้อ O23 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือนแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1) 
 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัด 
จ้าง อย่างน้อย ประกอบด้วยงานที่
ซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคา
กลางวิธ ีการซื ้อหรือจ้าง รายชื ่อผู้
เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ 
การคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผล
ที่คัดเลือกโดย สรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้างจําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน 
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

โรงเรียนบ้านแม่จันฯ ต้องดำเนินการ
สร ุปผลการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือนแสดงสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตาม 
รูปแบบ สขร.1)มีข้อมูลรายละเอียด
ผลการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ าง อย ่างน ้อย
ประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงิน
ที ่ซื ้อหรือจ้าง ราคากลางวิธ ีการซื้อ
หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ ผู้ได้รับ การคัดเลือกและราคา
ที่ตกลง เหตุผลที ่ค ัดเล ือกโดยสรุป 
เลขท ี ่ และว ั นท ี ่ ของ ส ัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ 

 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4  
การบร ิหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลใน ข้อ O26 การดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
     แสดงการดำเนินการที ่มีความ
สอดรับตามนโยบายหรือ แผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ในข้อ o25 

โรงเรียนบ้านแม่จันฯ ต้องดำเนินการ
ประช ุ ม เพ ื ่ อจ ั ดทำนโยบายและ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่กำหนด 

ตัวช้ีวัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการ
เพื ่อป้องกันการทุจริตในข้อ O36 
การประเมินความเสี ่ยงการทุจริต
ประจำปี  
     แสดงผลการประเมินความเสี่ยง
ของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ก ั บผลประ โยชน ์ ส ่ ว น รวมขอ ง
หน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียดของผล

โรงเรียนบ้านแม่จันฯ ต้องดำเนินการ
ในประเด็นดังต่อไปนี้ให้มีความถูกต้อง  
ครับถ้วน 
➢ การประเมินความเสี่ยงประจำปี 
➢ การประกาศเจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร 
➢ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
➢ การอบรมบุคลากรการปฏิบ ัติ
หน้าที่ที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 

การประเมิน เช่น เหตุการณ์ความ
เส ี ่ยง และระด ับของความเส ี ่ยง 
มาตรการและการดำเนินการในการ
บริหารจัดการ 
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มาตรการและแนวทางในการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้น มีดังนี้ 

 

 

มาตรการ 
ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็น 

จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ  

เป้าหมายและ แนวทางการ
กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม 

มาตรการการบริหาร
งบประมาณให้มีความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 

➢ แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการ 
➢ ประชุมร่าง
หลักเกณฑ์ 
➢ ตรวจสอบมาตรการ 
➢ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์มาตรการ 

มีนาคม - 
มิถนุายน 2565 

โรงเรียนบ้านแม่จันฯมี
มาตรการประหยัดในการ
ควบคุมการดำเนินงาเบิกจ่าย
งบประมาณให้มีความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ราชการ 

ผู้รับผิดชอบ 
➢ บุคลากรกลุ่มบริหารงาน 
การเงิน นำ 
โดยนางกันต์ฤทัย  จักรสาน 
ครูชำนาญการพิเศษ 
ผู้ควบคุม/กำกับติดตาม 
➢ นายนายเรวัฒน์  ไชยบาล 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
➢ นายนางสุรีพร  มงคลดี 
รองผอ. 

มาตรการการใช้
ทรัพย์สินของทาราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ 

➢ แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการ 
➢ ประชุมจัดทำคู่มือ
การยิมคืนพัสดุ 

มิถุนายน - 
กรกฎาคม  
2565 

โรงเรียนบ้านแม่จันฯ มีคู่มือ
การยืม/คืนพัสดุ ที่มีความ
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ผู้รับผิดชอบ  
➢ บุคลากรกลุ่มบริหารงาน 
การเงิน  
➢ นำโดยนางกันต์ฤทัย  จักรสาน 
ครูชำนาญการพิเศษ 
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มาตรการ 
ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็น 

จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ  

เป้าหมายและ แนวทางการ
กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม 

➢ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

และคณะ ผู้ควบคุม/กำกับติดตาม 
➢ ➢ บุคลากรกลุ่มบริหารงาน 
การเงิน นำโดยนางกันต์ฤทัย  จักร
สาน ครูชำนาญการพิเศษ 
➢ นายนายเรวัฒน์  ไชยบาล 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
➢นางเยาวเรศ  ปิยะสันติ์ กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 
➢ นางสุรีพร  มงคลดี 
รองผอ. 

มาตรการการการใช้
คุณภาพการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

➢ แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการ 
➢ ประชุมว่างแผนการ
พัฒนาคุณภาพการ
ดำเนินงาน 
➢ดำเนินงาน 
➢ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการดำเนินงาน 
➢ ดำเนินการ
ตรวจสอบ 

มิถุนายน  
2565 –  
มีนาคม 
2566 

โรงเรียนบ้านแม่จันฯ ได้สร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

➢นางเยาวเรศ  ปิยะสันติ์ กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 
➢ นายวชิรปิลัญณ์  ชัยประดิษฐ์
พงษ์  รองผอ. 
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มาตรการ 
ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็น 

จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ  

เป้าหมายและ แนวทางการ
กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม 

➢ เผยแพร่แผนการ
ดำเนินงาน 

มาตรการการการใช้
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

➢ แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการ 
➢ ประชุมว่างแผนการ 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
➢ ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุง 
➢ ดำเนินการ
ตรวจสอบ 
➢ เผยแพร่แผนการ
ดำเนินงาน 

มิถุนายน  
2565 –  
มีนาคม 
2566 

➢ กำหนดผู้รับผิดชอบ 
➢ การกำกับติดตาม 
➢ ตรวจสอบและ
ประเมินผลการรายงานผล
การดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
➢ กลุ่มบริหารทั่วไป 
นำโดยนางเยาวเรศ  ปิยสันต์ 
ชำนาญการพิเศษและคณะ 
ผู้ควบคุม/กำกับติดตาม 
➢นายวชิรปิลัญณ์  ชัยประดิษฐ์
พงษร์องผอ. 

มาตรการการการ การ
ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

➢ แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการ 
➢ ประชุมว่างแผนการ 
การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 
➢ดำเนินงาน 

มิถุนายน  
2565 –  
มีนาคม 
2566 

➢ กำหนดผู้รับผิดชอบ 
➢ การกำกับติดตาม 
➢ ตรวจสอบและ
ประเมินผลการรายงานผล
การดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
➢ กลุ่มงานบริหารงานบุคลาการ
นำโดยนางชฎาพร  ปันกิจ 
ครชูำนาญการพิเศษและคณะ 
ผู้ควบคุม/กำกับติดตาม 
➢นางสุรีพร   มงคลดี 
รองผอ. 
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มาตรการ 
ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็น 

จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ  

เป้าหมายและ แนวทางการ
กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม 

➢ปรับปรุงและพัฒนา
ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

➢ ดำเนินการ
ตรวจสอบ 
➢ เผยแพร่แผนการ
ดำเนินงาน 

มาตรการ 
การบริหารจัดการข้อมูล
เปิดเผย โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1  
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในข้อ O1 โครงสร้าง 

➢ แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการเตรียมรับ
การประเมินคุณและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานซึ่งมี
คณะกรรมการที่
ดำเนินการใน 
หัวข้อ O1 โครงสร้าง 
➢ ดำเนินการศึกษาหา
ข้อเท็จจริง 
ในการปฏิบัติงาน 
➢ ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุง 

พฤษภาคม  
2565 

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

ผู้รับผิดชอบ 
➢ ฝ่ายนโยบายและ 
แผน นำโดยน.ส.ทิพวรรณ  ปญัญา
งาม 
ชำนาญการและคณะ 
ผู้ควบคุม/กำกับติดตาม 
➢ นางกันต์ฤทัย  จักรสาน  
หัวหน้านโยบายและแผน 
➢นางสุรีพร   มงคลดี 
รองผอ. 
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มาตรการ 
ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็น 

จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ  

เป้าหมายและ แนวทางการ
กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม 

➢ ดำเนินการ
ตรวจสอบ 
➢ เผยแพร่แผนการ
ดำเนินงาน 

➢ ตรวจสอบและ
ประเมินผลการรายงานผล
การดำเนินงาน 

มาตรการ 
การบริหารจัดการ 
ข้อมูลเปิดเผย  
โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การ 
บริหารงาน 
ในข้อ O13 คู่มือหรือ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการเตรียม 
รับการประเมินคุณและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานซึ่งมี
คณะกรรมการที่
ดำเนินการใน 
หัวข้อ O13 คู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
➢ ดำเนินการศึกษาหา
ข้อเท็จจริง 
ในการปฏิบัติงาน 
➢ ประชุมจัดทำคู่มือฯ 
➢ ดำเนินการ
ตรวจสอบ 

พฤษภาคม  
2565 

เป้าหมาย 
โรงเรียนบ้านแม่จันฯ 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานครบทุกกุล่มงาน
ตามเกณฑ์การประเมินฯ 
แนวทางการกำกับ 
ติดตาม 
➢ กำหนดผู้รับผิดชอบ 
➢ การกำกับติดตาม 
➢ ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการรายงานผล
การดำเนินงาน 

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

จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ  

เป้าหมายและ แนวทางการ
กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม 

➢ เผยแพร่แผนการ
ดำเนินงาน 

มาตรการ 
การบริหารจัดการ 
ข้อมูลเปิดเผย  
โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 
การบริหารเงิน
งบประมาณ 
ในข้อ O23 สรุปผลการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

➢ แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการ 
เตรียมรับการประเมินคุณ
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานซึ่งมี 
คณะกรรมการที่
ดำเนินการในหัวข้อ 
O23 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 
➢ ดำเนินการศึกษาหา
ข้อเท็จจริงในการ
ปฏิบัติงานให้ตรงตาม
หลักการประเมิน 
➢ ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุง 
➢ ดำเนินการ
ตรวจสอบ 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 

ป้าหมาย 
โรงเรียนบ้านแม่จันฯ 
มีการสรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
และมีรายละเอียดข้อมูลผล
การจัดซื้อจัดจ้างที่
ประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือ
จ้างวงเงินทีซ่ื้อหรือจ้าง ราคา
กลางวิธีการซื้อหรือจ้าง  
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ ผู้ได้รับ การคัดเลือก
และราคาที่ตกลง เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และ
วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

ผู้รับผิดชอบ 
➢ บุคลากรกลุ่มบริหารงาน 
การเงิน นำโดย 
นายเรวัฒน์  ไชยบาล 
ครผูู้ควบคุม/กำกับติดตาม 
➢ นางกันต์ฤทัย  จักรสาน  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
➢ นางสุรีพร  มงคลดี รองผอ. 
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มาตรการ 
ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็น 

จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ  

เป้าหมายและ แนวทางการ
กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม 

➢ เผยแพร่แผนการ
ดำเนินงาน 

มาตรการ 
การบริหารจัดการ 
ข้อมูลเปิดเผย  
โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4  
การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ในข้อ  
O26 การดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

➢ แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการเตรียมรับ
การประเมินคุณและ 
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานซึ่งมี 
คณะกรรมการที่
ดำเนินการใน 
หัวข้อ O26 การ
ดำเนินการตาม 
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
➢ ดำเนินการศึกษาหา
ข้อเท็จจริง 
ในการปฏิบัติงานให้ตรง
ตาม 
หลักการประเมิน 
➢ ดำเนินการประชุม
เพ่ือจัดทำการดำเนินงาน
ตามนโยบายการ 

มิถุนายน 
2565 - 
มีนาคม 
2566 

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

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

จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ  

เป้าหมายและ แนวทางการ
กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม 

บริหารทรัพยากรบุคคล 
➢ ดำเนินการ
ตรวจสอบ 
➢ เผยแพร่แผนการ
ดำเนินงาน 

มาตรการ 
การป้องกันการ 
ทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1  
การดำเนินการเพ่ือ
ป้องกัน 
การทุจริต ในข้อ O36 
การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี 

➢แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการเตรียมรับ
การประเมินคุณและ 
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานซึ่งมี 
คณะกรรมการที่
ดำเนินการในหัวข้อ 
O36 การประเมินความ 
เสี่ยงการทุจริตประจำปี 
➢ดำเนินการประชุม
วิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี 
➢ ดำเนินการจัดทำ 
เอกสารรายงานการ
วิเคราะห์ความ 

มิถุนายน 
2565 - 
มีนาคม 
2566 

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

ผู้รับผิดชอบ 
➢ บุคลากรหน่วยตรวจสอบ 
ภายในโดยน.ส.กระแสสินธ ์ สิงห์
แก้ว หัวหน้าตรวจสอบภายในและ 
คณะผู้ควบคุม/กำกับติดตาม 
นางสุรีพร  มงคลดี รองผอ. 
นายวิเสฏฐ  สุภากาศ 
ผอ. 
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มาตรการ 
ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็น 

จุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน วิธีการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ  

เป้าหมายและ แนวทางการ
กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับติดตาม 

เสี่ยงการทุจริต 
➢ ดำเนินการกำหนด
กิจกรรมเพ่ือจัดการกับ
ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสี่ยงในการทุจริต 
➢ รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
➢ เผยแพร่ข้อมูลในการ 
ดำเนินงาน 
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บทที่ 4 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 จากการกำหนดมาตรการและกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกัน 
การท ุ จ ร ิ ตภาย ใน  ของ โ ร ง เ ร ี ยนบ ้ านแม ่ จ ั น ( เช ี ย งแสนประชาน ุ ส าสน์ )  ได ้ ด ำ เน ิ นการต าม

 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. มาตรการการบริหารงบประมาณให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการดำเนินการ จัดทำแนวทางการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ตามมารตการประหยัด ของ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และโรงเรียนในสังกัดผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานพบว่า 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สามารถที่จะประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ตามมารตการ
ประหยัด ได้มากถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2564 ซึ่ง ถือว่าประสบความสำเร็จในการใช้
งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

2. มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ดำเนินการประชุมจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็น
แนวปฏิบัติให้กับบุคลากรในสังกัดได้ยัดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดผลการดำเนินงานจากการประกาศแนว
ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการผลปรากฏว่า บุคลากร ร้อย 100 รับทราบ และปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้แนวทางการปฏิบัติที่มีความชัดเจน ต่อองค์กรอีกด้วย 

3. มาตรการการบริหารงานโปร่งใส และการเสริมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมการต่อต้านการ 
ทุจริตโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการดำเนินการตามมาตรการ บริหารงาน 
โปร่งใส และการเสริมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ดังนี้ 
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3.1 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
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3.2 กิจกรรมประกาศนโยบาย งดรับของขวัญ/ไม่รับของกำนัล No Gife Policy 

ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมสและความโปร่งใสในหน่วยงาน พบว่า ร้อย ละ 100  

ของบุคลากรของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความตระหนักรู้ถึง
หน้าที่ของตนเอง และหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ส่งผล
ให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประสบความสำเร็จ และมีความยั่งยืน 

4. มาตรการการบริหารจัดการข้อมูลเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการข้อมูล

เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ซ่ึงได้กิจกรรมดำเนินงานจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือและ
มาตรฐานการให้บริการ 

ผลการดำเนินงาน 
บุคลากรของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือ

หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ 
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บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 
 1. งบประมาณ ที่สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด การจัดสรรงบประมาณมี
ความล่าช้า แต่ในการปฏิบัติ จะเร่งประเมิน ตามตารางที่กำหนด ส่งผลให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่
สามารถดำเนินการตามารตการได้ทันในทุกิจกรรม 
 2. การจัดประชุมทำแผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความ
ล่าช้า ซึ่งเลยเวลาเข้าไตรมาสที่ 3 ช่วงเดือน พฤษภาคม ทำให้การดำเนินการตามแผนงานและมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานมีความกระชั้นชิดไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่
กำหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเร่งชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งควรจะอยู่ช่วง ตุลาคม - พฤศจิกายน ของปีงบประมาณถัดไป 

2. สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรกำหนดวงเงินประมาณในการจัดสรรโดยเร็ว
และแจ้งกรอบวงเงินในการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีช่วง ตุลาคม -พฤศจิกายน ของ
ปีงบประมาณถัดไป เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้วางแผนและดำเนินงานได้ทันตามระยะเวลาที่
กำหนด 


