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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในภายในหน่วยงาน
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามวัตถุประสงค์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน
ลานทรายพิ ท ยาคม (ITA Online) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการผลการดำเนินการและมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงาน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โรงเรี ย นลานทรายพิ ท ยาคมได้ วิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนลานทรายพิทยาคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่า ตัวชี้วัดที่
เป็นจุดอ่อน คือ การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนน 25.00 และได้จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ไว้ 9 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2) มาตรการผู้มีส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม 3)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม 7) มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ รายงานผลการดาเนิ น การ
8) มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 9) มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โรงเรียนลาน
ทรายพิทยาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในฐานะหน่ ว ยงานที่ รั บ การประเมิน และหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้ องทุ กฝ่ าย ในการนำผลการประเมิ น ไป
วางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป
ขอขอบคุณ คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานฉบับนี้ จน
บรรลุวัตถุประสงค์ไว้ ณ โอกาสนี้

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมา
สำนั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA)” เป็ นกลยุทธ์ที่ สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิ นงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม
และที่ผ่ านมาพบว่า หลายหน่วยงานนําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอํานวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการ
บริการสาธารณะด้วยความเป็น ธรรมผ่ านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้ บ ริการอย่ างชัดเจน นอกจากนี้ในด้านการบริห ารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า
หน่ ว ยงานให้ ค วามสำคั ญ กั บ การป้ อ งกั น ในประเด็ น ที่ อ าจเป็ น ความเสี่ ย งหรือ เป็ น ช่ อ งทางที่ อ าจจะ
ก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศลดลงได้
ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวม
ของประเทศให้ มีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้นอีกการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ที่ ผ่ า นมาถื อ ว่ า
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดีและ
ได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุง
การดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่ว นที่ยังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิด
ความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงาน
และต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
ปั จ จุ บั น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดํ าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้
ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561–2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561–2565) กําหนดค่าเป้าหมาย
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นําเครื่องมือการ
ประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดโดย
การประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต
อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online
เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบ
เวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (paperless) ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็ม
รูปแบบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงรูปแบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity
and Transparency Assessment Online : ITA Online)มี ก ารยกระดั บ ข้ อ คํ า ถามตามแบบสํ า รวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity and Transparency Assessment : EBIT = EB1 EB 12) มี ก ารปรั บ ปรุ ง แบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT= 5 ตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัดย่อย) และแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
เสี ย ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT = 3 ตั ว ชี้ วั ด 15 ตั ว ชี้ วั ด
ย่อย) ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน และ
ด้ า นการประเมิ น ระดั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณะของหน่ ว ยงาน (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT = 2 ตัวชี้วัด 43 ตัวชี้วัดย่อย)
ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและ
ออกแบบระบบการประเมินครั้งนี้ ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนําเข้าข้อมูล และ
คำนึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่สํานักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปรับปรุงพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้ดําเนินการตามรูปแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งมีการประเมิน 3 ด้าน จํานวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านการประเมินระดับ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT= 5 ตัวชี้วดั 30 ตัวชี้วัดย่อย) ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้
อํานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต ด้านการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT = 3 ตัวชีว้ ัด 15 ตัวชี้วัดย่อย) ในตัวชี้วดั คุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน และด้านการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
หน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT จำนวน

2 ตัวชี้วัด 43 ตัวชี้วัดย่อย) ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ซึ่งพบว่าโรงเรียนลาน
ทรายพิทยาคม มีคะแนนผลการประเมินในภาพรวมร้อยละ 72.19 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
แต่ในส่วนของตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีคะแนนประเมินต่ำสุดร้อยละ 57.50 ยังไม่ผ่านเกณฑ์
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการดําเนินงานตามระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีความจําเป็นของโรงเรียนลานทรายพิทยาคมจะต้องสร้างการรับรู้
ความตระหนักและถือเป็นหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนให้บุคลากรในสังกัดได้มีลักษณะเปิดเผยข้อมูล การมีส่วน
ร่วมการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส การดําเนินงานตามภารกิจการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีเจตจํานงสุจริตมีการ
จัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ไม่มีการรับสินบน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน มีมาตรฐานและความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ตลอดจนมีคุณธรรมการบริหารงาน ให้เกิดขึ้นหรือถือเป็น
ตัวชี้วัดการทํางานอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนลานทรายพิทยาคม จึงได้จัดทำรายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนลานทรายพิทยาคมออนไลน์ (Integrity and
Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจําปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานได้มองเห็นและเข้าใจในจุดแข็ง จุดอ่อนในแต่ละตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัดและสามารถ
นําผลการวิเคราะห์ ที่ได้มาวางแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานของตนเอง นําผลการวิเคราะห์ที่เป็น
จุดอ่อนมาพัฒนา นําผลการวิเคราะห์ที่เป็นจุดแข้งมารักษาสภาพให้ยั่งยืน เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของโรงเรียนลานทรายพิทยาคมต่อไป
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้
งบประมาณ3) การใช้อํานาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพ
การดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปิดเผยข้อมูลและ 10) การป้องกันการทุจริต
รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
1 ) แ บ บ วั ด ก า ร รั บ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ า ย ใน ( Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) ประกอบด้วยการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แ บ บ วั ด ก ารรั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ าย น อ ก ( External Integrity and
Transparency Assessment: EIT)ประกอบด้ว ย คุณ ภาพการดำเนินงาน ประสิ ทธิภ าพการสื่ อสาร
และการปรับปรุงระบบการทำงาน
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT)ประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูล และ การป้องกันการทุจริต

ตารางแสดงสรุปจำนวนข้อคําถามแต่ละตัวชี้วัด
แบบ

น้ำหนัก

IIT

30

EIT

30

ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำนาจ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การแก้ไขปัญหาทุจริต
คุณภาพการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทำงาน
การเปิดเผยข้อมูล

OIT

40
การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อย
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อคําถาม
6
6
6
6
6
5
5
5
9
8
7
4
5
8
2

บทที่ 2
การดำเนินงาน
โรงเรียนลานทรายพิทยาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ของโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้เชิญคณะทำงานร่วมประชุม เพื่อ
วางแผน วิเคราะห์ความเสี่ยง และร่วมกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้ลดน้อยลง
หรือไม่มีเลยพร้อมทั้งได้นำเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (O26
และO27 ) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (O34 O36 O37 O39 O40 และ O41 ) มาร่วมกัน
พิจารณา และนำผลการประชุมมาดำเนินการ ดังนี้
การนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาดำเนินการ ดังนี้
1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ของ
โรงเรี ย นลานทรายพิ ท ยาคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 72.19 ระดั บ
คุณ ภาพ C โดยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุดร้อยละ 94.15 ส่วนตัวชี้วัด การป้องกันการ
ทุจริต ได้คะแนนต่ำสุดร้อยละ 25.00

2. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนลานทราย
พิทยาคมที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563 – 2564) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564
2565

ผลคะแนน ITA
72.19

พัฒนาการ
ผลต่างของคะแนน ITA
(ไม่มีการดำเนินการ)***
กำลังดำเนินการ

3.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ของ
โรงเรียนลานทรายพิทยาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละ
แหล่งข้อมูล จำแนกได้ดังนี้
ที่

ตัวชี้วัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำนาจ

คะแนน เครื่องมือ

94.15
84.20
92.34
IIT
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 81.11
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.69
คุณภาพการดำเนินงาน
80.86
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 72.82
EIT
การปรับปรุงระบบทำงาน 76.29
การเปิดเผยข้อมูล
90.00
OIT
การป้องกันการทุจริต
25.00
คะแนนที่ได้
ระดับ

ค่า
น้ำหนัก

คะแนน
หลังถ่วงน้ำหนัก

คิดเป็น
ร้อยละ

30

87.30

26.19

30

76.66

23.00

40

57.50

23.00
72.19
C

4. การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม เป็นราย
ตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง ได้ จ ากการสำรวจความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน สถานศึ ก ษา
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของสถานศึกษา ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำนาจ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบทำงาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน
94.15
84.20
92.34
81.11
84.69
80.86
72.82
76.29
90.00
25.00

ระดับ
A
B
A
B
B
B
C
B
A
F

หมายเหตุ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
จุดแข็ง 1 (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 95 ระดับ AA) จํานวน - ตัวชี้วัด
จุดแข็ง 2 (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85-94.99 ระดับ A) จํานวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.15 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันสะท้อนให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.34 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความ
เชื่อมั่นต่อการใช้อํานาจของ ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
3. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.00 เป็นคะแนนจากการวางระบบ
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และเป็นปัจจุบัน ซึง่ บ่งชี้ให้เห็นว่า
หน่วยงานยังมีความบกพร่องในการวางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ และไม่เป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ทําให้ต้องมีการพัฒนาระบบและวิธีการ
ทํางานเพื่อให้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) จํานวน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.20 เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน
ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
2. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.11 เป็น
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร ภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไป
เป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติรวมไปถึง
หน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
3. ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.69 เป็น
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความ
เชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกัน
การทุจริต
4. ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.86 เป็น
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
5. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.82 เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.29 เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มารับการบริการ
หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น และโปร่งใสมากขึ้น
7. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.00 เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการ
ดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อ
ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับ
ติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

3.แนวทางการส่งเสริม ยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนลานทรายพิทยาคมได้ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบ ของ
องค์ประกอบข้อมูล จำนวน 43 องค์ประกอบข้างต้น เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่อง เงื่อนไข และแนวทางใน
การเปิดเผย ข้อมูล ที่ถูกต้อง ตรงประเด็น เพื่อพัฒนาต่อไป
คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT)
ข้อ
คะแนน
ข้อ
คะแนน
ข้อ
คะแนน
ข้อ
คะแนน
O1
100
O12
100
O23
100
O34
0
O2
100
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100
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100
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100
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O4
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0
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0
O38
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0
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100
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100
O29
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0
O8
100
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100
O30
100
O41
0
O9
100
O20
100
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100
O10
100
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100
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูล
o1 โครงสร้าง
พื้นฐาน
o2ข้อมูลผู้บริหาร
- ข้อมูลพื้นฐาน
o3 อำนาจหน้าที่
- การประชาสัมพันธ์
o4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
- การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q & A
o9 Social Network

ประเด็นที่ควรพัฒนา
1) ตรวจสอบความถูก
ต้อง ข้อมูลที่เผยแพร่
หน้าเว็บไซต์ ให้เป็น
ปัจจุบัน และตรงตาม
ประเด็นการประเมิน
2) ข้อมูลการถามตอบ
สามารถได้รับการดูแล
และตอบคำถามเป็น
ปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การ
บริหารงาน
- การดำเนินงาน
- การปฏิบัติงาน
- การให้บริการ

ประเด็นที่ควรพัฒนา
1) ตรวจสอบมาตรการ
ในการป้องกันการทุจริต
ให้เป็นปัจจุบัน
2) พัฒนาเว็บไซต์ให้ง่าย
ต่อการเข้าถึง

ประเด็นการประเมิน
o10แผนดำเนินงานประจำปี
o11รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานรอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(ที่ผ่านมา)

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจใน
การให้บริการ
o17 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การ
บริหารเงินงบประมาณ
- แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ

o18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี (ที่ผ่านมา)
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ
จัดหาวัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี

1) ตรวจสอบแผนการ
ดำเนินงาน การรายงาน
และการประกาศให้เป็น
ปัจจุบัน
2) พัฒนาเว็บไซต์ให้ง่าย
ต่อการเข้าถึง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
o28รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี

1) ตรวจสอบนโยบาย
การบริหารทรัพยากร
บุคคล และการ
ดำเนินการให้เป็น
ปัจจุบัน
2) พัฒนาเว็บไซต์ให้ง่าย
ต่อการเข้าถึง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การ
ส่งเสริมความโปร่งใส
- การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
- การเปิดโอกาสการมีส่วน
ร่วม

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
O31ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1) ตรวจสอบการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้
เป็นปัจจุบัน
2) ตรวจสอบช่องทาง
การร้องเรียน การรับฟัง
ความคิดเห็น ตลอดจน

O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ให้เป็นปัจจุบัน
3) พัฒนาเว็บไซต์ให้ง่าย
ต่อการเข้าถึง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ได้นำจุดอ่อนจากผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาสรุปเป็นแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
มาตรการ
ขั้นตอน/วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
การกำกับติดตาม
1.การให้ความรู้
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ คณะทำงาน ITA
1.การกำกับติดตาม
เกี่ยวกับผลประโยชน์ ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ทุกวันพุธ หลังจาก
ทับซ้อน
บุคลากร
ร่วมรับฟังรายการ
1. จัดทำประกาศเจตจำนง
พุธเช้าข่าว สพฐ.
2.การเปิดเผยข้อมูล
คณะทำงาน ITA
สุจริต
2. รายงานการ
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มา
และ
2.
กำหนดมาตรการต่
า
งๆ
เช่
น
กำกับติดตามรอบ
ติดต่อราชการหรือใช้
ผู้รับผิดชอบดูแล
2.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
6 เดือน
บริการอย่างถูกต้อง
เว็บไซต์
ต่อสาธารณะ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.2 มาตรการผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย มีส่วนร่วม
2.3 มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.4 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
2.5 มาตรการป้องกันการรับ
สินบน
2.6 มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2.7 มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ
2.8 มาตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
2.9 มาตรการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

บทที่ 3
ผลการดำเนินงาน
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โรงเรียนลานทรายพิทยาคมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคมได้นำผลการวิเคราะห์ ที่เป็นจุดที่ต้องพัฒนา ที่เป็นตัวชี้วัดที่มี
คะแนนประเมินน้อยกว่าตัวชี้วัดอื่น คือ การป้องกันการทุจริต คะแนน 25.00 โดยมีแนวทาง ดังนี้
การป้องกันการทุจริต
1. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา และยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถานศึกษา
2. พิจารณาและทบทวนองค์ประกอบข้อมูลที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คะแนนต่ำกว่า 95.00
เพื่อสรุปรวมจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จำนวน 5 มาตรการ ได้แก่
2.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2.2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
2.3 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2.4 มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา
1.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และ วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ
15 แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1.3 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดย
คำนึงถึง ความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน
1.4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

1.5 ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบน
เว็บไซต์(ความปลอดภัยไซเบอร์)
2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่
2.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อมูลพื้นฐาน
- การประชาสัมพันธ์
- การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
2.1.2 การบริหารงาน
- การดำเนินงาน
- การปฏิบัติงาน
- การให้บริการ
2.1.3 การบริหารเงินงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2.1.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.1.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
2.1.6 อื่นๆ ตามความเหมาะสม
2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
3. กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะทำงานหรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เป็น ปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคเสนอ หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จำนวน
ข่าวที่เผยแพร่ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวนผู้ขอข้อมูลหรือ แสดงความคิดเห็นทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น
ผลการดำเนินงาน
1. ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ http://lansai.ac.th
2. ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

2.2 มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ใน
ประเด็นความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศลง website
สื่อสังคมออนไลน์ หรือวารสารเป็นต้น
3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ
4. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะ
เป็นลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทาแผนงบประมาณ หรือการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และ
กิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://lansai.ac.thและ Facebook ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนลาน
ทรายพิทยาคม

3. มีช่องทางรับเรื่อง ข้อเสนอแนะ หรือซักถาม ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

2.2 มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ใน
ประเด็นความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศลง website
สื่อสังคมออนไลน์ หรือวารสารเป็นต้น
3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ
4. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะ
เป็นลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณ หรือการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
และกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และ Facebook ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนลาน
ทรายพิทยาคม
3. มีช่องทางรับเรื่อง ข้อเสนอแนะ หรือซักถาม ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

2.3 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. หลักเกณฑ์การร้องเรียน
1.1เรื่ อ งที่ จ ะนำมาร้ อ งเรี ย นต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ ผู้ ร้ อ งได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หาย อั น
เนื่องมาจาก บุคลากร ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
1.2เรื่องที่ร้องเรีย นต้องเป็น เรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ เสี ยหายแก่
บุคคล ที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อย
คาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
(1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
(2) ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
(3) การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์
ตามสมควร เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน
เพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน)
(4) คำขอของผู้ร้องเรียน
(5) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
(6) ระบุวัน เดือน ปี
(7) ระบุพยานเอกสารพยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
1.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
(1) ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ
(2) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
(3) ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ
ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำคู่มือ /ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2. กำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่มบริหารทั่วไป

2.4 มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทาประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
1. ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยจัดทำคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเป็นรายบุคคล
2. ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
3. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอนอย่าง
เคร่งครัด
4. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ
5. ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความจำเป็น คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้
6. ให้รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหารกลุ่ม / หน่วย ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรงตามกำหนดเวลา
7. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ผู้ อำนวยการทราบ ทุก
สิ้นปีงบประมาณ
การติดตาม/รายงานผล
1. บุคลากรในกลุ่มงาน/สำนักงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน
3. รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร กำกับดูแล
ผู้รับผิดชอบ
- บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ให้งานพัสดุและทรัพย์สินจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แล้วประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานภายใน 30 วันทาการ หลังจาก ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ใน
การจดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการ พิจารณางบประมาณ
2. ให้งานพัสดุและทรัพย์สินจัดให้มีการบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบ ภายใน 7 วันทาการ หลังจากการ เสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และ
จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการ ตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้
2.1 รายการขอซื้อหรือขอจ้าง
2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะ
พิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)
2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อ
2.4 ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
2.5 บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ
2.6 ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)
2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
3. ให้จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมชี้แจงสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้
ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่า ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
5. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการที่เอื้อ
ผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัว
เงิน หรือทรัพย์สิน
6. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
6.1 ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
6.2 ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง "ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม”
6.3 ทางเว็บไซต์โรงเรียนลานทรายพิทยาคม หัวข้อ "แจ้งข้อร้องเรียน"
ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการงบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
3. จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4. กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม
5. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก วิธีการคำนวณราคากลาง
คุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง และผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สารธารณชนรับทราบผ่าน
ทาง เว็บไซต์และสื่ออื่นๆ
6. มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน และช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ทาง
หน้า เว็บไซต์ของเขต และ ยื่น ณ ที่ทำการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
6.1 ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
6.2 ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง "ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม”
6.3 ทางเว็บไซต์โรงเรียนลานทรายพิทยาคม หัวข้อ "แจ้งข้อร้องเรียน"
ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

แนวทางการนําเสนอผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานไปสู่การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้อง
พัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
TransparencyAssessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity
andTransparency Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity andTransparency Assessment : OIT) ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่พัฒนา
ข้อ O26การดำเนินการตาม
โรงเรียนจะต้องเปิดเผยการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากร
ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่นการ
บุคคล
วางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากรการประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
ซึง่ เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ
O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่พัฒนา
ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
โรงเรียนต้องแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บุคคล
อย่างน้อยประกอบด้วย
. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
. การพัฒนาบุคลากร
. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ซึง่ เป็นการดำเนินการที่มีความสอดใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่พัฒนา
O34 เจตจำนงสุจริต
โรงเรียนต้องจัดทำประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารและ
ของผู้บริหาร และ
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) เผยแพร่บนเว็บไซต์
นโยบายไม่รับของขวัญ
ของสถานศึกษา 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
(No Gift Policy)
O36 การประเมินความเสี่ยง การ -สถานศึกษาต้องกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ทุจริตประจำปี
ประจำปี 2565
-แต่งตั้งคณะทำงาน
-วางแผน นิเทศ กำกับติด ตามและให้ขวัญกำลังใจแก่
คณะทำงาน
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
O39แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต

O40รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน
O41รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

-กำหนดคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ
-การรายงานผลการประเมินของคณะทำงาน
-กำหนดปฏิทิน การปฏิบัติงาน
-สถานศึกษาต้องกำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือ
โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2565
-แต่งตั้งคณะทำงาน
-วางแผน นิเทศ กำกับติด ตามและให้ขวัญกำลังใจแก่
คณะทำงาน
การรายงานผลการประเมินของคณะทำงาน
-กำหนดปฏิทิน การปฏิบัติงาน

โรงเรียนจะต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้อมูล
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย

กิจกรรม
1.ประชุมวิเคราะห์ผลITA
Online2563
2. การยกระดับการทำงาน
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ITA Online
2565
3. เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและความตระหนัก
รู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
4. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
5. สร้างจิตสำนึกสาธารณะ
และเสริมสร้างการคิด
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.บุคลากรของ
บุคลากร
ร่วมต้านการ จำนวน 30 คน
ทุจริต
บุคลากร
จำนวน 30 คน

2. มีนวัตกรรม
ในการป้องกัน
และยับยั้งการ
ทุจริต

งบประมาณ
-

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1 มิถุนายน
2565
10-20
มิถุนายน
2565

บุคลากร
จำนวน 30 คน

1-10
กรกฎาคม
2565

1 ป้าย

พฤษภาคม
2565
กรกฎาคม
2565

บุคลากร
จำนวน 30 คน

ผู้รับผิดชอบ

บทที่ 4
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
4.1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานออนไลน์ของสถานศึกษา ของโรงเรียน
ลานทรายพิทยาคม (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นผู้มสี ่วนได้เสียภายใน
และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ไม่น้อยกว่า 20 คน
โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อํานาจ 4)
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ10) การป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลได้ดังนี้
1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.19 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานอยู่ในระดับ C
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนลานทรายพิทยาคมเป็นราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษษ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสถานศึกษาและจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาศึกษาดังนี้
2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrityand
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 26.19 อยู่ในระดับ A (Very
Good) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.15 ซึ่งอยู่ในระดับ A รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้อำนาจภาพรวม
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.34 ซึ่งอยู่ในระดับ A
2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ExternalIntegrity and
Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 23.00 อยู่ในระดับ B (Good) เมื่อ
พิจารณาแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ใน
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.86 ซึ่งอยู่ในระดับ B รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทำงานในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.29 ซึ่งอยู่ในระดับ B
2.3. ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrityand
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 23.00 อยู่ในระดับ D (poor)
เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ตัวชี้วัดที่ 9 เปิดเผยข้อมูล ในภาพรวม
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.00 ซึ่งอยู่ในระดับ A รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ใน
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.00 ซึ่งอยู่ในระดับ F

3. ตัวชี้วัดที่ต้องเร่งพัฒนา ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 (2 ข้อ) ตัวชี้วัดที่ 10 (6 ข้อ)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ O26การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O34 เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริต
ประจำปี O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต O39แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
และ O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
4.2ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 บุคลากรในโรงเรียนลานทรายพิทยาคมยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
4.2.2การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ ยังขาดความชัดเจน
4.2.3 ขาดการนําผลการวิเคราะห์ในปีที่ผ่านมาไปสู่การปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
4.2.4 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ยังขาดความชัดเจน
4.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนลาน
ทรายพิทยาคม ดังนี้
4.3.1สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการประชุมบุคลากร
ในหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธานที่ประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการ
เตรียมรับการประเมินตามเครื่องมือประเมินประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เกิดความชัดเจน
4.3.2 นําผลการวิเคราะห์ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มาสู่การปฏิบัตินําผลวิเคราะห์การ
ประเมินปีงบประมาณ 2563 ชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบร่วมกันถึง จุดที่ควรพัฒนา จุดแข็ง ของแต่
ละตัวชี้วัด (OIT) เพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินในปีงบประมาณ 2565 ได้อย่างถูกต้อง
4.3.3แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด แต่ละประเด็นการประเมินให้มีความชัดเจน โดย
ประชุมการแบ่งงานในแต่ละตัวชี้วัด (OIT) แต่ละประเด็นให้ถูกต้องและตรงกับงานอย่างชัดเจน เพื่อ
ประสิทธิภาพของการจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น
4.3.4มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน นิเทศ กำกับ ติดตาม และสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด (OIT) ให้มี
การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

4.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์
4.4.1 แจ้งกระบวนการวิธีการดำเนินงานผ่านทาง Social Network แจ้งทางการประชุม
Video Conference และ ระบบหนังสือราชการ My Office
4.4.2 ในช่วงประมวลผลการประเมิน ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรเฝ้า
ระวังเครื่อง Computer Server ของโรงเรียนให้มีความเสถียรและพร้อมที่จะให้กรรมการเข้าถึงข้อมูลใน
การตรวจเอกสารตามแบบ OIT
4.4.3เพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบเอกสาร และลิงก์ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4.4.4จัดให้มี ITA Clinic (คลินิกให้คำปรึกษาการประเมิน ITA)
4.4.5เพิ่มระยะเวลาช่วงดำเนินการจัดทำข้อมูล ให้กับกลุ่มและหน่วยงานต่างๆในเขต เพื่อ
จะได้ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องมากขึ้น
4.4.6ควรมีการบูรณาการการดำเนินงานเขตสุจริตให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทุกฝ่าย
เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

บทสรุปผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity
and Transparency Assessment Online: ITA Online) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หรื อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดํ าเนิ น งานของโรงเรีย นและนํ าข้อ เสนอแนะไปจั ด ทำ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติพร้อมทั้งนําผล
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกลุ่ม
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของโรงเรียนลานทรายพิทยาคมไม่น้อยกว่า20 คน โดยมีกรอบ
การประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ร า ช ก า ร 5) ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต 6) คุ ณ ภ า พ ก า ร ดํ า เนิ น ง า น
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกัน
การทุจริต
1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานออนไลน์ของสถานศึกษาใน
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 85
โรงเรียน
ผลการประเมินในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 69.36 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ C (Fair)
โดย ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 92.98ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนน
ต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย41.18 ตาม
รายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.98 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.74 ซึ่งอยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.54 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 81.36 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.41 ซึ่งอยู่ในระดับ
B
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.86 ซึ่งอยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 77.90 ซึ่งอยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.29 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ B

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 56.51 ซึ่งอยู่ในระดับ D
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 41.18 ซึ่งอยู่ในระดับ F
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานออนไลน์ของโรงเรียนลาน
ทรายพิทยาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.19 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ C โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย
94.15 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 25.00
รายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.15 อยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.20 อยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.34 อยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 81.11 อยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.69 อยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.86 อยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 72.82 อยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย76.29อยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.00 อยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย25.00 อยู่ในระดับ F
3. แนวทางการส่งเสริม ยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอย่าง
เร่งด่วนที่มีคะแนนประเมินเป็น 0 ต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน
ประเด็นที่เร่งพัฒนาดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวชี้วัดที่แสดง
การดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25
(2)เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้บริหารต้องกำหนดเป็นนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 และต้องแสดงนโยบาย
ของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
-ข้อ o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นตัวชี้วัดที่แสดง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
สถานศึกษานำหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล ได้แก่ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

3.2 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ข้อ o34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy) เป็นตัวชี้วัดที่แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร. แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่า
จะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน) จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
ข้อ o36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี เป็นตัวชี้วัดที่แสดงผลการประเมิน
ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีข้อมูล
รายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
ข้อ o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่แสดงการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข้อ o36 เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดแสดงแผนปฏิบัติการหรือ
โครงการโรงเรียนสุจริตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ/โครงการฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ เป็นแผนฯ/โครงการฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6
เดือน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือ
โครงการโรงเรียนสุจริต ตามข้อ o39 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เป็นตัวชี้วัดที่แสดงผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต มีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์
4.1 บุคลากรในโรงเรียนลานทรายพิทยาคมยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
4.2 การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ ยังขาดความชัดเจน
4.3 ขาดการนําผลการวิเคราะห์ในปีที่ผ่านมาไปสู่การปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
4.4 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ยังขาดความชัดเจน
5. ข้อเสนอแนะ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนลาน
ทรายพิทยาคม
5.1 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการประชุมบุคลากร
ในหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธานที่ประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการ
เตรียมรับการประเมินตามเครื่องมือประเมินประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เกิดความชัดเจน
5.2 นําผลการวิเคราะห์ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มาสู่การปฏิบัตินําผลวิเคราะห์การ
ประเมินปีงบประมาณ 2563 ชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบร่วมกันถึง จุดที่ควรพัฒนา จุดแข็ง ของแต่
ละตัวชี้วัด (OIT) เพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินในปีงบประมาณ 2565ได้อย่างถูกต้อง
5.3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด แต่ละประเด็นการประเมินให้มีความชัดเจน โดย
ประชุมการแบ่งงานในแต่ละตัวชี้วัด (OIT) แต่ละประเด็นให้ถูกต้องและตรงกับงานอย่างชัดเจน เพื่อ
ประสิทธิภาพของการจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น
5.4 มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน นิเทศ กำกับ ติดตาม และสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด (OIT) ให้มี
การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
6. ข้อเสนอแนะ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์
6.1 แจ้งกระบวนการวิธีการดำเนินงานผ่านทาง Social Network แจ้งทางการประชุม
Video Conference และ ระบบหนังสือราชการ My Office
6.2 ในช่วงประมวลผลการประเมิน ITA Online โรงเรียนควรเฝ้าระวังเครื่อง Computer
Server ของเขตพื้นที่ให้มีความเสถียรและพร้อมที่จะให้กรรมการเข้าถึงข้อมูลในการตรวจเอกสารตาม
แบบ OIT
6.3เพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบเอกสาร และลิงก์ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
6.4จัดให้มี ITA Clinic (คลินิกให้คำปรึกษาการประเมิน ITA)
6.5 เพิ่มระยะเวลาช่วงดำเนินการจัดทำข้อมูล ให้กับกลุ่มและหน่วยงานต่างๆในเขต เพื่อจะ
ได้ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องมากขึ้น
6.6ควรมีการบูรณาการการดำเนินงานเขตสุจริตให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทุกฝ่าย
เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ภาคผนวก

คำสั่งโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ที่
/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
****************
ด้วยสำนั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (สำนักงาน
ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่ง
เป็นการประเมิ นเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการ
ประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.การปฏิบัติหน้าที่ 2.การใช้งบประมาณ 3.การใช้อำนาจ 4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 5.การแก้ไขปั ญหาการทุจริต 6.คุณภาพการดำเนินงาน 7.ประสิ ทธิภ าพการสื่อสาร
8.การปรับปรุงการทำงาน 9.การเปิดเผยข้อมูล และ10.การป้องกันการทุจริต โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับ
การประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and
Transparency Assessment (IIT) 2. แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก External
Integrity and Transparency Assessment (EIT) และ 3.แบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ
สถาน ศึ ก ษ าออน ไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ป ระจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนิน งานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
1.คณะกรรมการอำนวยการและกำกับติดตาม ประกอบด้วย
1.1 นายทศพร สมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1.2 นางสาววงค์เดือน ชินวงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1.3 นางบุญยืน สุขสำโรง
ครูชำนาญการพิเศษ
1.4 นางปวีณา วรรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
1.5 นางปวริศา ยั่งยืน
ครูชำนาญการพิเศษ
1.6 นายธนาวัฒน์ คงนาค
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ช่วยเหลือ วางแผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายตามที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และสัมฤทธิผล
ตามที่กำหนด
2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย
2.1 นางสาววงค์เดือน ชินวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2.2 นางบุญยืน สุขสำโรง
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
2.3 นางปวีณา วรรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
2.4 นางปวริศา ยั่งยืน
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
2.5 นายธนาวัฒน์ คงนาค
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
2.5 นางสาวอุดม บุดศรี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
2.6 นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ ดำเนิ น การจั ด ทำข้ อ มู ล ตามประเด็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานกำหนดเพื่ อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะบนเว็ ป ไซต์ ข องโรงเรี ย นลานทรายพิ ท ยาคมและ
ประสานงานกำกับติดตาม เร่งรัดและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น
ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ของแต่ละกลุ่มงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันตามกำหนด
พร้อมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้รับผิดชอบ
3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and
Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ดังนี้
- ตารางแนบท้ายคำสั่ง
มีหน้าที่ จัดทำหรือดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้มีข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(OIT) ตามประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ข้อมูลต้องมีความสมบูรณ์ สอดคล้องตามประเด็น เป็น
ปัจจุบัน และประสาน ส่ งต่อ ข้อมูลให้ กับผู้ ดูแลระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนลานทรายพิทยาคมภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
4. คณะกรรมการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment (OIT) ประกอบด้วย
4.1 นายทศพร สมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
4.2 นางสาววงค์เดือน ชินวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
4.3 นางบุญยืน สุขสำโรง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4.4 นางปวีณา วรรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4.5 นางปวริศา ยั่งยืน
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4.6 นางสาวอุดม บุดศรี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
4.7 นายธนาวัฒน์ คงนาค
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลแต่ละข้อที่ผู้รับผิดชอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open
Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ข้อ O1- O43 ที่อยู่บนเว็บไซต์ โรงเรียนลาน
ทรายพิทยาคม ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ พร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ ผู้ ที่ได้รั บ มอบหมายปฏิ บั ติห น้าที่อย่างเต็ม ความรู้ความสามารถและรอบคอบ เพื่ อให้ การ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ สถาน ศึ ก ษาออนไลน์ (Integrity
TransparencyAssessment Online : ITA Online) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 บรรลุ ต าม
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมาย หากมี ปั ญ หาอุ ป สรรคใดๆ ให้ ด ำเนิ น การแก้ ไขเบื้ อ งต้ น และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา ทราบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565

(นายทศพร สมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

