
 
 
 
 

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนนิงานภายในหน่วยงาน 
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ค าน า 

     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and  Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม และความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศซึ่งมีการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓  มกราคม ๒๕๖๑ ท่ีเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมิน ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  

         โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ซึ่ง
ปรากฏผลคะแนนท่ีได้ 83.11  ระดับคุณภาพ B และเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่าง ต่อเนื่อง  
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงได้นําผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2564 มาวิเคราะห์ SWOT  (SWOT 
Analysis) แต่ละตัวชี้วัดเป็นรายประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไข ประเด็นท่ีจะต้อง
พัฒนาให้ ดีขึ้นและนําผลการวิเคราะห์มากําหนดเป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานของ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประจําปี พ.ศ. 2565” และนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน   ปีงบประมาณ 
2564 ท่ีแสดงจุดแข็ง และจุดท่ีต้องพัฒนา   
       2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)    
       2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)    
       2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   
3. แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน                 
ของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
5. ข้อเสนอแนะการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน   
   ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   

ภาคผนวก  
 - มาตรการและประกาศโรงเรยีนบ้านแก่งวิทยาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
✍ ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
✍ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
✍ ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  
✍ ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนและการบริหารจัดการ  
เรื่องร้องเรียน  
✍ ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
✍ ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบติังาน ✍ ประกาศ
มาตรการกลไกให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ✍ ประกาศมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   
✍ ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
✍ ประกาศนโยบายการงดรับและให้ของขวัญทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 
 - คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ ฯ   
 - ผลการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 ของ สพม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่ง
วทิยา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) กําหนดขึ้นเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2565) มุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบ 
ผล การประเมินแนวทางการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้
อย่าง เหมาะสม ตามหลักธรรมาภิบาล อํานวยความสะดวกต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะ
ด้วยความ เป็นธรรมอย่าง มีคุณภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุก หน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2565 โดยใช้ แนวทางและ เครื่องมือการประเมินตามท่ี สํานักงาน ป .ป.ช. กําหนด นอกจากนี้ ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูก
กําหนดเป็น ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  
ตัวชี้วัดท่ี 6.4  การกํากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการกํากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีก
ด้วย   
            เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการ
ยกระดับ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่าง
เป็นรูปธรรมโดย ได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI)  ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสํารวจของแต่
ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กรความ โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใช้ในการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต ประกอบกับ การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์
การประเมินเดิม และการเชื่อมโยง กับเครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวข้อง ทําให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลาย
ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม  ความโปร่งใส และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริต
ทางอ้อมรวมไป ถึงบริบทแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนําไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยง ท่ีจะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับ
คะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้  โดยจําแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) การปฏิบัติหน้าท่ี  
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อํานาจ  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการดําเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน  
9) การเปิดเผยข้อมูล  
10) การป้องกันการทุจริต 

 

 

 



เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จําแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  
 
1)แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:  IIT) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด 
การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อํานาจ การใช้ทรพัย์สินของราชการ และการแกไ้ขปัญหาการทุจริต  
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:  
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน
ใน ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน  
3)แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:  OIT) มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป 
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 83.11 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ
คุณภาพ B (GOOD) โดย ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐาน  ได้คะแนนสูงสุด  95.56  คะแนน ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนตํ่า
กว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัด การบริหารงบประมาณ  ได้คะแนน 35.71 คะแนน   

1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ที่ผ่านมา  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
 ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
จังหวัดสุโขทัยและจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   

 

 

 



2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2564 เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ 
ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565   

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุด แข็ง 
(STRENGTH) และจุดอ่อน (WEAKNESS) ท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปน้ี   

 2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and  
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดท่ี 1-5 ได้คะแนนเฉลี่ยหลังถ่วงน้ําหนักเท่ากับ 24.80 โดยมี
ตัวชี้วัดท่ี 1 มีคะแนนสูงกว่า 90.00 ตัวชี้วัดท่ี 2,4,5 มีคะแนนน้อยกว่า 80 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมี แนวโน้ม
การดําเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มี ความ
เชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีตัวชี้วัดท่ีต้องพัฒนา ดังต่อไปน้ี  

ตัวชี้วัดที่ได ้คะแนนมากกว ่าร ้อยละ 90 จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ   

 

 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   
 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.43 เป็นคะแนนจากการประเมินระดับ การรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสมีการปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา ท่ี
กําหนด สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปรง่ใสและมีมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน   
 
 

 (2) ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
 โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.11เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของภายในหน่วยงานต่อการดํา 
เนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณนับต้ัง บุคลากรแต่การจัดทําแผน การ
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปี การรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจําปี และเผยแพร่ข้อมูล อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน อย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อ ประโยชน์แก่ตนเอง
และพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน เช่น การเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่าย ในการเดิน 
ทางไปราชการฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุท่ีมีความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
 (3) ตัวช้ีวัดที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน  
       โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.56 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาว่าเป็นไป
ด้วย ความเท่ียงตรง บริสุทธิ์ยุติธรรม ตามหลักการบริหารงานบุคคลระบบคุณธรรม (Merit System) ใช้หลัก
ความสามารถ  ความยุติธรรม ความเสมอภาค ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ท้ังสิ้นในการบริหารงานบุคคลทุก
เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ สรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการพ้นจากตําแหน่ง
หน้าท่ีการงาน  
 
 

(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส  
 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.00 เป็นคะแนนจากการ ประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ท่ีเกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมของบุคลากร
ภายในในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือนําไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการ
ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม โดยบุคคลภายนอก
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและเป็นธรรมเห็นได้บุคลากร ได้รับทราบและ
นําไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม มากท่ีสุด  

 

 (5) ตัวชี้วัดที่ 5 มาตรการภายในเพื่อการป้องกัน   
      โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยผู้บริหารหน่วยงานได้มีนโยบายท่ีชัดเจนในการ ป้องกันการทุจริต มีการ
จัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการป้องกันแก้ไขปัญหา การทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม เห็นได้ว่าในปีท่ีผ่านมา มีการสร้างการรับรู้ในแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยเชิญ ป.ป.ช.
จังหวัดสุโขทัย มาบรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ในการเป็นข้าราชการไทยท่ีไม่ทนต่อการทุจริต คอรับ
ชัน และร่วมกันกําหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพื้นท่ี อย่างไรก็ดี ควรให้ความสําคัญมากขึ้นใน 
เรื่องการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and  
Transparency Assessment: EIT)   
 ตัวชี้วัดท่ี 6-8 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ86.78 อยู่ในระดับ A (Very Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชน หรือ
ผู้รับบริการภายนอกมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ 
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นําผลประโยชนส่วนตน
หรือ ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ หรือผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่พบว่ามีการ
เรียกรับ สินบนท้ังเป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจคํานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีมีจุดแข็งและจุดท่ี
ต้องพัฒนา ไว้ ดังต่อไปน้ี  

ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90 จ านวน 2 ตัวชี้วัด คะแนนมากกว่า 95 จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ  

 (1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน   
         คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.45 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ 
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับ การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีโดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
เห็นได้ว่า  ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่นําผลประโยชน์ส่วนตน
ของพวกพ้องอยู่เหนือ ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบนแต่ท้ังนี้ ควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานมีผล การประเมินดีขึ้น โดยควรเผยแพร่ผลงานหรือ ข้อมูลสู่สาธารณะให้มากขึ้นและ
อย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีก ทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความ โปร่งใส มีการปรับปรุง
วิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้นด้วยการลดขั้นตอน ท่ีไม่จําเป็นและใช้หลักของการยืดหยุ่ น (flexibility) ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นปรับปรุงการดําเนินการ  (2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.41 เป็นคะแนน จากการ ประเมินการรับรู้ ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชนท่ีควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มี ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินงาน การใช้ บริการนอกจากนี้หน่วยงานควร
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม  ให้ข้อเสนอแนะ และการ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

 (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน  
 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.34 เป็นคะแนนจาก การประเมิน การรับรูข้อง
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทํางานในประเด็นท่ี 
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทํางานของหน่วยงาน
ให้ดี ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
หน่วยงานควรมี การดําเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนา  การดําเนินงานเพื่อให้สามารถดําเนินงานได้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
อย่างแท้จริง ทั้งนี้ หน่วยงาน ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 



 

2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  
Transparency Assessment: OIT)  
 ตัวชี้วัดท่ี 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 80.69  อยู่ในระดับ  B  ( Good) บ่งชี้ให้ว่าเห็นว่าหน่วยงาน มีการวางระบบท่ี
ดีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความ พยายาม
ของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่ารอยละ 90 จ านวน 3  ตัวชี้วัด คือ   
 (1) ตัวชี้วัดที่ 9 ข้อมูลพื้นฐาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.56 เป็นคะแนนจากการ เผยแพร่ข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซด์หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณเป็นรายข้อ  พิจารณารายข้อ
ท่ีได้คะแนน 0 จาก 100 ดังนี้  
 (1) ตัวชี้วัดย่อย ท่ี 9.2 ข้อมูลพื้นฐาน (o1 โครงสรา้ง) ได้แก่ แผนผังแสดงโครงสร้างแบ่งส่วน ราชการของ
หน่วยงานท่ีเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยตําแหน่งท่ีสําคัญ  

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล) ได้แก่ หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย   

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   
 - การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร  
 - การพฒันาบุคลากร  
 - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
 - การให้คุณให้โทษและการสรา้งขวัญกําลังใจ   
 
 (3) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปรง่ใส 
(O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ)ได้แก่ แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการ ร้องเรียนท่ัวไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

 

 

 

 



 

 

ที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนน  จากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันบนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ให้ สาธารณชนได้รับทราบ 2 
ประเด็น คือ  
 (1) การดําเนินการเพื่อป้องกนัการทุจริต ได้แก่ การแสดงเจตจํานงสุจริตของ ผู้ให้บริการ  การประเมินความ
เสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์รไม่ทนต่อการทุจริต และแผนปฏิบัติ  การป้องกัน
การทุจริต   
 (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและ ป้องกันการ
ทุจริต มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการสง เสริม
ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกนัการขัดกัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานของรัฐ  
อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความสําคัญในการกําหนดมาตรการ แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ ติดตามการ
ดําเนินการ ตามมาตรการ พร้อมท้ังสร้างการรับรู ้อย่าต่อเนื่องและยั่งยืน   
 ท้ังนี้ การดําเนินงานท่ีส่งผลโดยตรงให้โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ต้องเร่งสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องการซื่อสัตย์สุจริต ใช้หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) ใช้หลักการบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรม (Merit System) อย่าง เคร่งครัด ปฏิบัติตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และนําหลักมาตรฐาน
ทางจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในฝ่ายบริหาร ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมารฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ (I AM READY)  ซึ่ง
ประกอบด้วยคุณสมบัติหรือพฤติกรรมท่ีบุคลากรภาครัฐควรมหีรือควรปฏิบัติ 8 ประการ ดังน้ี 

 I - Integrity การปฏิบัติงานอย่างมีศักด์ิศรีของข้าราชการ  
A - Activeness ความขยันต้ังใจทํางาน ปฏิบัติงานเชิงรุก  
M - Morality การมีใจคุณธรรม ปฏิบัติราชการด้วยใจบริสุทธิ์และกุศลเจตนา  
R - Relevancy การเรียนรู้และ ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม  
E - Efficiency การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสามารถวัดและแสดงไว้อย่างชัดเจน  
A – Accountability ความรับผิดชอบต่อผลสําเร็จของงานและต่อสาธารณะ  
D - Democracy การมีใจเป็นประชาธิปไตย  
Y - Yield การมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นสําคัญ   
 เพื่อให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างหน่วยงานราชการใสสะอาด  
และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนาตาม แบบ
วัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัด
การ รับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ
แบบตรวจ การเปิดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ดังนี้ 
 
 

4. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
        4.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้บุคลากรใน 
สังกัดต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน เรียนรู้และปรับวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ท่ีต้องให้ความสําคัญและ
เตรียม ความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งเป็นช่วงท่ีมีความคาบ
เกี่ยวกับการเก็บ ข้อมูลในการประเมิน ITA Online   
        4.2 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดการ ประเมิน
และประเด็นย่อยในการพิจารณาบางรายการ จึงทําให้ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนจึงส่งผลให้ ได้รับ
คะแนนการประเมินในบางข้อน้อยลง  

5. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน    
    จากผลการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564  โดยวิเคราะห์เป็นรายประเด็นตามตัวชี้วัดท้ัง 10  ตัวชี้วัด ท่ีส่งผลให้ผลคะแนนการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 นั้น 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงได้นําข้อมูลผลการประเมินมากําหนด แนวทางการดําเนินงาน และจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ประจําปี 2565 ซึ่งถือเป็นขั้นตอน ของการตรวจสอบ ( Check ) 
และ การปรับปรุง (Act / Action) ใหลักการ PDCA  อย่างต่อเนื่องได้ด้วยการยกระดับของเป้าหมายให้สูงขึ้น 
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ดังนี้   
1 กําหนดมาตรการและประกาศโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ดังนี้  
1.1 ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
1.2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
1.3 ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหาร  
 จัดการเรื่องร้องเรียน                                                                                                            
1.4. ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน  
 และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  
1.5 ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์สถานศึกษา  
1.6 ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบติังาน  
1.7. ประกาศมาตรการกลไกให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  
 ในการดําเนินงาน  
1.8 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
1.9 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 
 



 

 2. กําหนดให้ดําเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ดังนี้   
 2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
2.2 โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต   
2.3 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวม อบรมให้ความรู้และปรับฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวมให้กับเด็ก
และเยาวชนในการนําหลักสูตรต้านทุจริต  
 2.4 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร   
2.5 โครงการเสรมิสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่  
 - กิจกรรมเสรมิสร้างค่านิยมรว่มต้านทุจริต “ ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต”  
 - กิจกรรมสรา้งจิตสํานึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทําความดี  
 - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
 - กิจกรรมสรา้งสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการดําเนินงาน  
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร  
 - กําหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  และกล่าวคํา
ปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนดําเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 - กําหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมกล่าวคําปฏิญาณสุจริต   
 - กําหนดให้ทุกกลุ่มจัดทําวิสัยทัศน์ในการบริการผู้มาติดต่อ พร้อมติดไว้หน้าห้อง   
และจัดทําแบร์นเนอร์ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์  
 2.6 โครงการยกระดับการทํางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)   
 - กิจกรรมประชมุชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
 - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 

2.7 ส่งเสริมการดําเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่  
 - กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต  
 - กําหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดทําป้ายบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานให้เห็นชัดเจน  
 - จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมี รายงาน
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจํานวนเรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เรื่องที่ดําเนินการแล้ว 
เสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี  
 - จัดทําในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
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ภาคผนวก 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ภายในโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา  
✍ ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
✍ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
✍ ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหาร จัดการเรื่องร้องเรียน  
✍ ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน และการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  
 ✍ ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์  
 ✍ ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบติังาน  
✍ ประกาศมาตรการกลไกให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ดําเนินงาน  
✍ ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
✍ ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
✍ ประกาศนโยบายการงดรับและให้ของขวัญทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 
การมอบหมายกลุ่มงานรับผิดชอบตัวชี้วัดในการด าเนินงาน ตามค าส่ังโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 ที่ 135/2565   ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คณะด าเนินงาน 

คณะที่ปรึกษา  
1.นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
2.นางเจริญสินธ์  มุสิกปาน      หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. นายสุรกิจ  นองขมวด        หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงานประกันฯ   
4. นายนพดล   มุสิกปาน        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นางสุมิตรา  ประชัน          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   
6. นางแสงเดือน  อนุสรณ์      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
7. นายสมศักด์ิ   โพธิ์แย้ม      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

คณะท างาน  
1. นางสาวจีรนันท์   คงรักษ์    เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
2. นางสาวรัชดาภรณ์  กันสุข   เจ้าหน้าท่ีบัญชี  
3. นางสาววิชุตา ศรีม่วง         เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
4. นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์    เจ้าหน้าที่งาน ITA  
5. นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ     เจ้าหน้าที่งานแผนงาน 
6. นาวสาวตติยาพร  พึ่งอู๋      เจ้าหน้าที่ธุรการ 
7. นางสาวกัญญารัตน์  มิ่งมิตร   เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์   
 


