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คำนำ 

       การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่งหวังให้เกิดการ บริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมใน 
หน่วยงานภาครัฐและให้มีการจัดระดับ (Integrity Assessment) ตามผลท่ีได้รับจากการประเมิน เพื่อให้แต่ละ 
หน่วยงานนำข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนา และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ 
หน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมได้ 
อีกด้วย รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากดัชนีท้ัง 
5  ดัชนี ได้แก ่1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยประเมินผลจากแหล่งข้อมูล  
สำคัญ 3 แหล่ง ได้แก่ 1) บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) 2) ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(External) และ 3) จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence -Based) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะ สะท้อนให้  
เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินผลครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ 
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างได้ผล เพื่อขับเคล่ือนให้หน่วยงานภาครัฐ บริหารงาน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลร่วมกันต่อไป 
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ส่วนที่ 1  

บทนำ 

หลักการและเหตุผล 
               คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ัง
ระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจำนง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริตและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศและนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่องนอกจากนี้มติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนากรดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดให้ทุกสำนักงานเขตพื้นท่ีต้อง
เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 
และประเมินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งสำนักงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้ทุก
หน่วยงานต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องรับการประเมินทุกเขต
พื้นท่ีการศึกษา มีค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปล่ียนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูล
การดำเนินงานของหน่วยงานท่ีแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐให้สาธารณชนรับทราบ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษา จำนวน 10 ตัวชี้วัด 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อำนาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
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10. การป้องกันการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนชุมชน

บ้านหนองบัว ปีงบประมาณ 2565 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนก ออกเปน็ 3 เคร่ืองมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) หมายถึง บุคลากรของสถานศึกษา ต้ังแต่ ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึง
ลูกจ้าง/พนักงาน ท่ีทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) หมายถึง ผู้ปกครอง ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐ อื่น ๆ ภาคเอกชนท่ีเคยมารับ
บริการหรือมาติดต่อกับสถานศึกษา  นับต้ังแต่ป ี2564 เป็นต้นมา 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสถานศึกษามีหน้าท่ี
ในการตอบแบบสำรวจหน่วยงานละ 1 ชุด โดยเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบสำรวจ 1 ชุด การตอบแบบสำรวจ OIT 
ในแต่ละข้อคำถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผยข้อมูล  
 
การรายงานผลการประเมิน 
          การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating 
Score ) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
               1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.81 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานอยู่ใน ระดับ B   
               1.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 จำแนกตามเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโดยมีคะแนนท้ัง 3 
ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 
                1) คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
ประจำปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับ 28.44  จากค่าน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน 
                2) ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ประจำปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับ 27.41 จากค่าน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน 
                3) คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจำปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉล่ีย 27.41 จากค่าน้ำหนักคะแนน 40 คะแนน 
 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักคะแนนแต่ะละด้าน 

    1.3  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  แยกเป็นรายตัวชี้วัด 
ดังนี ้

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 100 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 91.28 A ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 97.94 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 91.69 A ผ่าน 
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คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน ปีงบประมาณ 2564 
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5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.13 A ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 96.66 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 89.75 A ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 87.73 A ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 69.79 C ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 75 B ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 
               จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว   ประจำปี
งบประมาณ 2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 
        2.1 ผลการประเม ินแบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ตัวชี้วัดท่ี 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ  94.81  อยู่ในระดับ A บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงาน
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คะแนนรวม 84.81 
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มีแนวโน้มการดำเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มี
ความเช่ือมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
        จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
        (1) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการประเมินจากการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มในการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อท่ัวไปแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
        (2) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.28 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการใช้จ ่าย
งบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง การเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานตนเองได้ 
        (3) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.94 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั ่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาต่อการ
มอบหมายงาน 
        (4) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.69 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมใน
การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน 
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการยืมที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า บุคลากรได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
        (5) ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.13 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
                2.2 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดท่ี 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ  91.38 อยู่ในระดับ A บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชน
หรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาท่ี
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กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู ้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งเป็นเงินทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็น
เงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
        จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
        (1) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.66 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมี่ความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู ้รับบริการ ไม่นำประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น 
ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนอีกท้ังมีช่องทางท่ีหลากหลายในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูล การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดีขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 
        2.3 ผลการประ เม ินตามแบบตรวจการ เป ิด เผยข ้อม ูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี ้ว ัดท่ี 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 72.39 อยู ่ในระดับ C บ่งชี ้ให้เห็นว่า 
หน่วยงานไม่มีการวางระบบในการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนไดร้ับ
ทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าการป้องกันการทุจริตของภายในหน่วยงานยังมีอยู่หรืออาจจะเกิดขึ้นได้  ทำให้
โดยภาพรวมแล้วได้คะแนนในระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานในด้านความ
โปร่งใสแก่ราชการอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
        จุดที่ควรพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 90) จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
        (1) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.79 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ 1) 
ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดำเนินการตามนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน อย่างไรก็ตามหน่วยงานให้
ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยได้เร่งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ี รวมทั้งรณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ใช้วิธีการบริหารบุคคลระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีเพื่อให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพื่อสร้างหน่วยงานในสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย
การดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 
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        (2) ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
2 ประเด็น คือ 1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อ
การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก ่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   
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ส่วนที่ 3 

การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
               โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวได้กำหนดแนวทางการขับเคล่ือนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา เพื่อนำสู่การแก้ไขประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นท่ี
ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวประจำปีงบประมาณ 2564 ในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  
 
 1. ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
 ซึ่งมีท้ังหมด 7 มาตรการ ดังนี้ 
          1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
          2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
         3) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
          4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
          5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
  6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
  7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
               2. กำหนดผู้รับผิดชอบ และผู้กำกับ ติดตามการดำเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
               3. จัดทำปฏิทินขับเคล่ือนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองบัว 

 

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 
9 เมษายน 2564 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแ
ก่น เขต 1 

 

21 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแ
ก่น เขต 1 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น 
จุดท่ีควรพัฒนา/ท่ีต้องแก้ไขเร่งด่วน 
รวมถึงกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบปร
ะมาณ 2564 และกำหนดผู้ควบคุม กำกับติดตามมาตรการ 

 

19 พฤษภาคม 2564 ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรภายใน
และข้าราชการในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติ 
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10 มิถุนายน 2564 แต่งต้ังผู้ควบคุม กำกับ ติดตาม 
และผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อรายงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ 

 

7 กรกฎาคม 2564 จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และ 
ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ
สทุกวันพุธหลังข่าวพุธเช้าสพฐ. เพื่อร่วมกันสะท้อนผลการดำเนินงาน 

 

30 กันยายน 2564 กลุ่มนิเทศฯ จัดทำการสรุป 
วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโป
ร่งใส 

 

10 พฤศจิกายน 2564 จัดทำรายงานผลการสะท้อนผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธ
รรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2564 
ให้ผู้อำนวยการและท่ีประชุมรับทราบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของส
ำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ให้สาธารณชนรับทราบต่อไป 

 

 
4. การติดตาม และรายงานผลการดำเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
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ส่วนที่ 4 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

               โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อนท่ีต้อง
เร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และพัฒนาในประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ท้ัง
การกำกับ ติดตาม และการสรุปรายงานผล ได้กำหนดให้กลุ่มงานได้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมและ
ความโปร่งใสได้มีการบันทึกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามแต่ละมาตรการ ดังนี้ 
4.1 ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
       1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
           ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการจัดซือ้จัดจ้างของโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองบัวได้มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามท่ีได้
กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี ้
          1.1 มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ผ่านทางเว็บไซต์  
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           1.2 มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามรายละเอียด วิธีการ 
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

           1.3 มีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

       2. ผลการดำเนินงานตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
          ครูและบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองบัว ได้มีการดำเนินการตามมาตรการมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ตามท่ีได้กำหนด 
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี ้
            2.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
http://ccbnb.kkzone1.go.th/index.php ดังนี ้
 
 ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7  
             - โครงสร้างหน่วยงาน 

http://ccbnb.kkzone1.go.th/index.php
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           - อำนาจหน้าท่ี 

 
          - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
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           ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 9 
             - แผนงาน/โครงการ  

 

            - งบประมาณรายจ่าย 
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            - คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

 

  3. ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 
           ครูและบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการป้องกนัการรับสินบนของชุมชนบ้านหนองบัว ได้มี
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ตามท่ีได้กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

           3.1 มีการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องและป้องกันการทุจริตในหน้าท่ี เช่น การรับสินบน การรับของขวัญ 
ของรางวัลต่างๆ จากผู้มาติดต่องาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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        4. ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

          ผู ้อำนวยการ ครูและบุคลากร และผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องในการดำเนินงานการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามท่ีได้กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

        4.1 มีการประชุมเพื่อแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้บุคลากรภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ี สามารถ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

 

       5. ผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
           ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้มีการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามท่ีได้กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี ้
          5.1 มีการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง มาร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
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 6. ผลการดำเนินงานตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
           ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้มีการดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจตามท่ีได้กำหนด อย่าง
เป็นรูปธรรม ดังนี ้
           6.1 มีการจัดทำช่องทางในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแสดง
ความคิดเห็นในการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ผ่านทางหน้าเว็บไซต์  
 

 

 

        7. ผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

           ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้มีการดำเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามท่ีได้กำหนด 
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี ้

          7.1 มีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานและจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
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            7.2 มีการจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรยีนการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  
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      7.3 มีการจัดทำรายงานสรุปผลการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สาธารณชน
ได้รับรู้และรับทราบข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 

 

 

4.2 ผลการประเมินความสามารถของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
           โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้มีใช้มาตรการ และกำกับ ติดตามการใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ ตามข้ันตอน และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึง่สามารถ
สรุปผลการดำเนินงาน และการดำเนินงานท่ีแสดงถึงการดำเนินการตามาตรการท่ีได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีผล
การดำเนินการ ดังนี้ 
           1. บุคลากรทุกคนรับรู้ รับทราบ ถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใน
หน่วยงานของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 

กลุ่ม/หน่วย บุคลากรทั้งหมด 
เข้าร่วมประชุม/อบรม 

คน ร้อยละ 
บริหารงานวิชาการ 2 คน 2 คน 100 
บริหารงานบุคคล 2 คน 2 คน 100 
บริหารงานงบประมาณ 4 คน 4 คน 100 
บริหารงานท่ัวไป 2 คน 2 คน 100 
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           2. ทุกกลุ่มงานมีการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  
ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

กลุ่ม / หน่วย 

ส่งเสริมความโปร่
งใสในการจัดซื้อจั

ดจ้าง 

เผยแพร่ข้อมูลข่า
วสารต่อสาธารณ

ะ 

ป้องกันการรับสิ
นบน 

ป้องกันการขัดกันระ
หว่างผลประโยชน์ส่ว

นตนกับส่วนรวม 

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเ
ข้ามามีส่วนร่วมในกา

รดำเนินงาน 

ตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 

จัดการเรื่องร้องเ
รียนการทุจริต 

มีการปฏิ
บัติ 

ไม่มี มีการป
ฏิบัติ 

ไม่มี มีการป
ฏิบัติ 

ไม่มี มีการปฏิบัติ ไม่มี มีการปฏิบัติ ไม่มี มีการปฏิ
บัติ 

ไม่มี มีการป
ฏิบัติ 

ไม่มี 

บริหารงานวิชาการ √  √  √  √  √  √  √  
บริหารงานบุคคล √  √  √  √  √  √  √  
บริหารงานงบประมาณ √  √  √  √  √  √  √  
บริหารงานท่ัวไป √  √  √  √  √  √  √  
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 3. หลังจากที่กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและกำหนดปฏิทิน  กำหนด
ผู้รับผิดชอบแล้ว แต่ละกลุ่มงานได้นำมาตรการสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานต่าง ๆได้รับการแก้ไข ดัง
รายละเอียด ต้ังแต่ตัวชี้วัด 02, 09 และ 10 
 
           จากการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลการดำเนินงานท่ีนำสู่การแก้ไขประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน และ
ประเด็นที่ควรพัฒนาของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ให้ดีขึ้น ซึ่งมีการดำเนินงานตามกรอบและภารกิจของงานอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและมีความโปร่งใสตามมาตรการท่ีได้กำหนดไว้ทั้ง 7 มาตรการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้รับบริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและร่วมในการดำเนินงานเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นระบบและมีความโปร่งใสของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
 
 ปัญหา อุปสรรค 
 1. ปัญหาในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว มีการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม 
 2. ปัญหาการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวเป็นภารกิจ
ส่วนรวมขององค์กรที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายทำให้การประสานงานในด้านข้อมูลต่างๆ อาจจะเกิดความลา่ช้า 
ไม่สมบรูณ์ของข้อมูลในบางภารกิจ เพราะบุคลากรทุกลุ่มงานอาจมีภารกิจอื่น ๆ ทำให้งานในส่วนของข้อมูลตามตัวช้ีวัด 
OIT อาจจะมีการดำเนินงานไม่รวดรวด และต่อเนื่องเท่าท่ีควร 
  
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีแผนการดำเนินงานโดยจัดทำปฏิทินผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนให้เป็นระบบอย่างเป็นชัดเจนและ
ดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 
 2. ควรประชุมช้ีแจงรายละเอียดการประเมินและสรุปผลเป็นระยะๆ 
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