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ค ำน ำ 

              การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้ทุก
หน่วยงานต้องด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องรับการประเมินทุกเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูล
การด าเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชนรับทราบ
เกีย่วกับการด าเนินงานจ านวน 10 ตัวชีว้ัด 
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ส่วนที่ 1  

บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
               คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจาก
ทั้งภายในและต่างประเทศ และนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนากรด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่ต้องเข้ารับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2558 และประเมิน
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้ทุก
หน่วยงานต้องด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องรับการประเมินทุกเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูล
การด าเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชนรับทราบ
เกีย่วกับการด าเนินงานจ านวน 10 ตัวชี้วัด 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
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9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

               โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องด าเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ท่ีส านักงานป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดอย่าง
ต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็น
ที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนา ก าหนดเป็นมาตรการเพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม จึงได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน จ ำแนก ออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) หมายถึง โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึง
ลูกจ้าง/พนักงาน ที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับโรงเรียนห้วย
หว้าวิทยาคม นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 
 3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
) เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
โดยผู้ดูแลระบบของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม มีหน้าที่ในการตอบแบบส ารวจหน่วยงานละ 1 ชุด โดยเข้าระบบ ITAS 
เพ่ือตอบแบบส ารวจ 1 ชุด การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม ให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 
ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์หลักของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูล โดยโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อ 
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กำรรำยงำนผลกำรประเมิน 
          การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating 
Score ) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 
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 

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

               การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดการประเมินจ านวน 10 ตัวชี้วัด โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 77.68 ถือว่า มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B (Good) อยู่ในอันดับที่ 185 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในโรงเรียน
ห้วยหว้าวิทยาคม ตามค าสั่งที่ 38/2564  ลงวันที่  10 กันยายน  2564 ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการน าผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติและก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มี
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
               1. วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
จ าแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโดยมีคะแนนทั้ง 3 ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 
                - คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
ประจ าปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 28.99 จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 
                - ผ ลก ารป ระ เมิ น จ ากผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ ายน อก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ประจ าปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 27.73 จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 
                - คะแนนแบบตรวจการ เปิ ด เผยข้ อมู ลส าธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจ าปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 20.69 จากค่าน้ าหนักคะแนน 40 คะแนน 
 
 

 
 

 

 

 
แผนภำพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักคะแนนตามแหล่งข้อมูล 
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               จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ได้คะแนนโดยรวมเท่ากับ
ร้อยละเฉลี่ย 77.68 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B (Good) นั้นคือ หน่วยงานต้อง
เร่งพัฒนาปรับปรุงและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักต่อบุคลากรภายในหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม 
               2. วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
จ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด เรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ าสุด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับ หมำยเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.72 AA Excellence 
3 การใช้อ านาจ 97.40 AA Excellence 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 97.38 AA Excellence 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.39 AA Excellence 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 95.47 AA Excellence 

2 กำรใช้งบประมำณ 93.23 A Very Good 

7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 91.22 A Very Good 

8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 90.64 A Very Good 

9 กำรเปิดเผยข้อมูล 73.56 C Fair 
10 กำรป้องกันกำรทุจริต 31.25 F Fail 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภำพที่ 2 ผลการประเมินจ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 
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               หลังจากการร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คณะกรรมการฯ ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม มีตัวชี้วัด จ านวน 5 ตัวชี้วัด ที่มีค่าคะแนน
ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน ตามกระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มาเป็นจุดที่ควรพัฒนาให้ถึงระดับ AA (Excellence) ดังนี้ 
                    2.1 กำรใช้งบประมำณ ค่าคะแนน 93.23 กระบวนงาน ได้แก่ การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ลักษณะการใช้จ่าย การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน 
                    2.2 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ค่าคะแนน 91.22 กระบวนงาน ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูล การเผยแพร่
ผลงานต่อสาธารณชน ช่องทางรับฟังความคิดเห็น และช่องทางร้องเรียนการทุจริต 
                    2.3 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ค่าคะแนน 90.64 กระบวนงาน ได้แก่ คุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
                    2.4 กำรเปิดเผยข้อมูล ค่าคะแนน 73.56 กระบวนงาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การ
บริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส 
                    2.5 กำรป้องกันกำรทุจริต ค่าคะแนน 31.25 กระบวนงาน ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
               โรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
อยู่ในระดับ B (Good) ซึ่งมีผลการประเมินระดับต่างๆ ดังนี้ 
               - ผลการประเมินที่อยู่ในระดับ AA (Excellence) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องมีการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติหน้าที่ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต และคุณภาพ
การด าเนินงาน  
               - ผลการประเมินที่อยู่ในระดับ A  (Very Good) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 
นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น โดยเฉพาะ
ด้านการใช้งบประมาณ ประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงระบบการท างาน 
               - ผลการประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ ไม่ผ่ำน อยู่ในระดับ C (Fair) และ F (Fail) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 30 ของตัวชี้วัดทั้งหมด นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสมากขึ้น รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างความตระหนักและการรับรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่บุคลากรในโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม อย่างเร่งด่วนและเพ่ิม
มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต เพ่ือน าไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และปราศจากการคอรัปชั่น เป็นเขตสุจริตที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 



10 
 

 
                3. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม ที่ผ่ำน
มำ 6 ปีย้อนหลัง (2558-2563) 
 สรุปได้ ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2558 90.16 - - 
2559 89.19 ลดลง - 0.97 
2560 77.01 ลดลง - 12.18 
2561 79.26 เพ่ิมข้ึน + 2.25  
2562 83.40 เพ่ิมข้ึน + 4.41 
2563 77.68 ลดลง - 5.72 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ 2 ผลการประเมินจ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 

 

 
แผนภำพที่ 3 ภาพรวมผลคะแนน ITA ปีปัจจุบันและ 5 ปีย้อนหลัง 
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                4. สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนห้วย
หว้ำวิทยำคม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำแนกตำมตัวชี้วัด และจ ำแนกตำมเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด 
3 ล ำดับแรก และคะแนนต่ ำสุด 3 ล ำดับสุดท้ำย มีผล ดังนี้ 
                    4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม จ าแนก
ตามตัวชี้วัด และเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ 
                        4.1.1 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 คือ กำรปฏิบัติหน้ำที่ (98.72) 
                        4.1.2 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดล าดับที่ 2 คือ กำรใช้อ ำนำจ (97.40) 
                        4.1.3 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดล าดับที่ 3 คือ กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร (97.38) 
                    4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม จ าแนก
ตามตัวชี้วัดและเครื่องมือประเมินที่มีคะแนนต่ าสุด 3 ล าดับสุดท้าย คือ 
                        4.2.1 มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุดล าดับที่ 1 คือ กำรป้องกันกำรทุจริต (31.25) 
                        4.2.2 มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุดล าดับที่ 2 คือ กำรเปิดเผยข้อมูล (73.56) 
                        4.2.3 มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุดล าดับที่ 3 คือ กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน (90.64) 
                5. ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำแนกตำมรำยตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ 
ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด/รำยละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
คะแนน 98.72 ระดับ AA 

ผ่านการประเมิน 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสเป็นไป
ตามขั้นตอน ระยะเวลา และเท่าเทียมกันและ
ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ มีความ
เสียสละ รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ไม่มีการ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ทั้ง
ในหน่วยงานหรือต่อบุคคลภายนอก ทั้งในช่วง
เท ศ ก า ล ห รื อ ว า ร ะ ส า คั ญ ต่ า ง ๆ  ต า ม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
**ไม่ต้องจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 

คะแนน 93.23 ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

มี การจั ดท าแผนการใช้ จ่ าย งบประมาณ
ป ระจ าปี แ ล ะ เผ ยแพ ร่ ท าง เว็ บ ไซต์ ข อ ง
หน่วยงาน และมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรเป็นไปตามข้อเท็จจริง ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมาย เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ด้วย 

การจัดซื้อจัดจ้างในบางรายการไม่
เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
อาจเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและ
พวกพ้องได้ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม การจัดจ้างท าเอกสาร 
** ควรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
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ตัวช้ีวัด/รำยละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
คะแนน 97.40 ระดับ AA 

ผ่านการประเมิน 

มีการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อเลื่อนต าแหน่ง เข้าอบรม การมอบ
รางวัลต่างๆเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ป ฏิ บั ติ  ผู้ บ ริ ห า ร ไม่ มี ก า ร สั่ ง ก า ร ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าธุระส่วนตัว หรือท าในสิ่งที่
ไม่ ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะ ไม่ มี ก ารแ ท รก แ ซ งก าร
บริหารงานบุคคล รวมทั้งการซื้อขายต าแหน่ง 
และไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
**ไม่ต้องจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

คะแนน 96.38 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

ไม่มีการน าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็น
ของตนเองหรือไปให้ผู้อื่น และมีกระบวนการ
ในการให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติ เช่น การขอใช้ห้องประชุม การขอใช้
รถยนต์ เป็นต้น 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
**ไม่ต้องจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

คะแนน 96.39 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อ านวยการโรงเรียน
ห้วยหว้าวิทยาคม ให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยมีการก าชับ
และทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และมีการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ภายในหน่วยงานเพื่อให้การทุจริตภายใน
หน่วยงานลดน้อยลงหรือไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น 
มีช่องทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มี
การเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรภายใน ใน
การร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบ
ภายในและสนง.ปปช.มาใช้ปรับปรุงการท างาน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
**ไม่ต้องจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 95.47 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดตาม
ขั้นตอน ระยะเวลาและเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาและไม่เรียกรับ
หรือไม่ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
**ไม่ต้องจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
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ตัวช้ีวัด/รำยละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ 

การสื่อสาร 
คะแนน 91.22 ระดับ A 

ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ติชมและช่องทาง
ถามตอบ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทาง
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
กล่องรับฟังความคิดเห็น แสดงหมายเลข
โทรศัพท์  โทรสาร e-mail ของหน่ วยงาน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแสดงความ
คิดเห็น และถามตอบร้องเรียน ร้องทุกข์ได้
อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

การเผยแพร่ข้อมูล ผลงานของโรงเรียน
ห้วยหว้าวิทยาคม ยังมีประสิทธิภาพไม่
ดีเท่าที่ควร บุคลากรภายในหน่วยงาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกยังขาด
การรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
และทันท่วงที 
 
**ควรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

คะแนน 90.64 ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรมากรปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ม ากรน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน โดย
ส ารวจความคิ ด เห็ นที่ มี ต่ อคุณ ภ าพการ
ให้บริการของ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 

ก า ร จั ด ร ะ บ บ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร แ ก่
ผู้ รับบริการของโรงเรียนห้ วยหว้ า
วิทยาคม แต่ละกลุ่มแตกต่างกันไม่เป็น
รูปแบบ แนวทางเดียวกัน 
 
**ควรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
คะแนน 73.56 ระดับ C 

ไมผ่่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลในการด าเนินงานที่แสดง
ถึงการด าเนินงานที่เป็นธรรม โปร่งใสในการ
ด าเนินงานที่มีความครบถ้วน ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนห้วยหว้า
วิทยาคม จ านวน 5 ประเด็น 1.ข้อมูลพื้นฐาน 
2. การบริหารงาน 3.การบริหารเงิน
งบประมาณ     4.การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล     5.การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 

การเปิดเผยข้อมูลในบางประเด็นการ
บริหารเงินงบประมาณ และการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานยังไม่
มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ภารกิจการให้บริการ 
 
**ต้องจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน  
การทุจริต 

คะแนน 31.25 ระดับ F 
ไมผ่่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลการทุจริตที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
แต่ยังขาดการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สาธารณชน
ได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
ใน 2 ประเด็น คือ 1.การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต และ 2.การจัดท ามาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
**ควรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
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            7. ผลกำรวิเครำะห์เป็นประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน ของโรงเรียนห้วยหว้ำ
วิทยำคม 
                จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ซึ่งคณะกรรมการจัดท ามาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ได้ร่วมกันวิเคราะห์
จุดอ่อน 10 ตัวชี้วัด และได้ร่วมกันก าหนดประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งพิจำรณำจำกตัวชี้วัดที่มีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสที่มีคะแนนต่ ำสุด 3 ล ำดับสุดท้ำย และคะแนนต่ ำสุดของแต่ละเครื่องมือ ดังนี้ 

1) เครื่องมือประเมิน IIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ าสุด คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน 96.39 
2) เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ าสุด คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน 91.22 และการ

ปรับปรุงระบบการท างาน คะแนน 90.64 
3) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วดัที่คะแนนต่ าสุด คือ การป้องกันการทุจริต คะแนน 31.25                  

          *** ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ของโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม มี 5 ตัวช้ีวัด 
ดังนี้ 

               1) ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 73.56) มี 2 ประเด็น ดังนี้  
                    1.1) การรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ขอนแก่น เขต 1 ยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน เนื่องจากโรงเรียนห้วยหว้า
วิทยาคม ได้ได้รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจโดยใช้ข้อมูล และแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานของส านักงานเขต 
ซึ่งประเมินความพึงพอใจในภารกิจทั้ง 4 ด้านของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งข้อค าถามอาจจะไม่สัมพันธ์และ
สอดคล้องกับกระบวนการท างาน รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการและการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
                    1.2) การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ยังขาดความชัดเจนและหาข้อมูล
ค่อนข้างยาก เนื่องจากยังขาดกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ดี ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้ผลส ารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ผลความพึงพอใจในระดับที่ไม่เป็นที่น่า
พอใจและต้องพัฒนาปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
               2) ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต (คะแนน 31.25) เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานในการที่จะป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
                3.) ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต (คะแนน 95.47) เป็นคะแนนการประเมินการด าเนินการ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารสูงสุด และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม คือ ช่องทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบุคลากรภายนอก ซึ่งปัญหาที่พบคือบุคลากรภายในหน่วยงาน หรือบุคลากรภายนอกหน่วยงาน
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ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนได้หรือเข้าถึงได้แต่มีขั้นตอนการด าเนินการที่ยุ่งยาก รวมทั้งยังขาดการเผยแพร่
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมคีวามเชื่อมั่นในหน่วยงาน  
               4) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร (คะแนน 91.22) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
โดยด่วน คือ การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ บุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขาดการรับรู้ถึงข้อมูล ผลงานที่เผยแพร่ เนื่องจาก บุคลากรภายในหน่วยงานอาจจะมีการเผยแพร่ข้อมูลผิดช่องทาง หรือ
มีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีขั้นตอนการเข้าถึงยากบนเว็บไซต์ของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ซึ่งท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
บุคลากรภายนอกหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีและเข้าถึงข้อมูลได้ยาก  
               5) ตัวชี้วัดที่ 8 ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน (คะแนน 90.64) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
โดยด่วน คือ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานหรือการให้บริการ
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงการรับบริการที่รวดเร็วและทันสมัย เนื่องจาก แต่ละกลุ่มงานภายใน โรงเรียน
ห้วยหว้าวิทยาคม ให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ ท าให้ระบบการท างานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
               โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในงบด าเนินงาน เพ่ือ
น ามาด าเนินงานในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวชี้วัด  
 
            8. ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้นของโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม       
มีดังนี้ 
                จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม คณะกรรมการ
จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง และร่วมกัน
ก าหนดประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งพิจำรณำจำกตัวชี้วัดที่มีผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใส ซึ่งมี
คะแนนสูงสุดในแต่ละเครื่องมือ ดังนี้ 

1) เครื่องมือประเมิน IIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนน 97.40  
                  2)  เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน           
คะแนน 93.23 
                  3)  เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนน 73.56 
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           **** ประเด็นที่จะตอ้งพัฒนำให้ดีขึ้นของโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม       
                  จากการวิเคราะห์ได้ก าหนดประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม มี 3 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ (คะแนน 97.40) ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็น
เท็จ และหน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานในเรื่องการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ที่ไม่เอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น            ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง เป็นต้น ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน (คะแนน 93.23) ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านมาติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผย
ข้อมูล (คะแนน 73.56) ประเด็น  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจ าปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงความโปร่งใสนากร
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ที่ต้องเน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการน าของ ดร.ภูมิพัทธ 
เรืองแหล่ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ได้บริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และบุคลากรในโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมิน 
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ส่วนที่ 3 

กำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส 
ของโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(ก ำหนดและประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส...แล้วน ำมำเขียนบรรยำย) 
               โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม เพ่ือน าสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน 
และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัด
ที่ ประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาให้ดีขึ้นมีอยู่ จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีรายละเอียดการขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้ 
               1. จัดท ำและประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม 
ซึ่งมีทั้งหมด 7 มำตรกำร ดังนี้ 
          1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
          2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
         3) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
          4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
          5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
  7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
               2. ก ำหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรของแต่ละมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม 
               3. จัดท ำปฏิทินขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
โรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม 
               4. กำรติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนห้วยหว้ำ
วิทยำคม  
               ดังรำยละเอียด ด ำเนินกำรแต่ละมำตรกำร ดังนี้ 
 

1. จัดท ำและประกำศใช้มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนห้วยหว้ำ
วิทยำคม ซึ่งมทีั้งหมด 7 มำตรกำร ดังนี้ 
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                1.1 มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
                      ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคน
ในโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคมได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 

 1.2 มำตรกำรในกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
 ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียน
ห้วยหว้าวิทยาคม ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 1.3 มำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบน 
 ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนห้วย
หว้าวิทยาคม ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 1.4 มำตรกำรในกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ประกาศมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวมและ
แจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 1.5 มำตรกำรให้ประชำชน ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
 ประกาศมาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 1.6 มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ 
 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนห้วย
หว้าวิทยาคม ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 1.7 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียน
ห้วยหว้าวิทยาคม ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

 2. ก ำหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรของแต่ละมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม 
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3. จัดท ำปฏิทินขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
โรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

วันที่ กิจกรรม หมำยเหตุ 
9 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

ภายในโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 
 

21 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือวิเคราะห์หาจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา/ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน รวมถึงก าหนดมาตรการส่ งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ 2564 และก าหนดผู้
ควบคุม ก ากับติดตามมาตรการ 

 

19 พฤษภาคม 2564 ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรภายใน
และข้าราชการในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติ 

 

10 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ 

 

7 กรกฎาคม 2564 จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์และ ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทุกวันพุธหลังข่าวพุธเช้าสพฐ. เพ่ือ
ร่วมกันสะท้อนผลการด าเนินงาน 

 

30 กันยายน 2564 งานวิชาการ จัดท าการสรุป วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

10 พฤศจิกายน 2564 จัดท ารายงานผลการสะท้อนผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้ผู้อ านวยการ
และที่ประชุมรับทราบเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียนห้วยหว้า
วิทยาคม ให้สาธารณชนรับทราบต่อไป 

 

 

4. กำรติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนห้วยหว้ำ
วิทยำคม  
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ส่วนที่ 4 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ภำยในโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

               โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้อง
เร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และพัฒนาในประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง
การก ากับ ติดตาม และการสรุปรายงานผล ได้ก าหนดให้กลุ่มงานได้รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ทุกเช้าวันพุธหลังพุธเช้าข่าวสพฐ. ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสได้มีการบันทึกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการ
ด าเนินงาน และน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามแต่ละมาตรการ ดังนี้ 
4.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
       1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ได้
มีการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนี้ 

1.1 มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.hw.kkzone1.go.th/ 

          1.2 มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามระบบ e-GP 

           1.3 มีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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2. หลังจำกที่ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนและก ำหนดปฏิทิน  ก ำหนด
ผู้รับผิดชอบแล้ว แต่ละกลุ่มงำนได้น ำมำตรกำรสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  
           จากการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนห้วยหว้า
วิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการด าเนินงานที่น าสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน และ
ประเด็นที่ควรพัฒนาของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ให้ดีขึ้น ซึ่งมีการด าเนินงานตามกรอบและภารกิจของงานอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและมีความโปร่งใสตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ทั้ง 7 มาตรการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้รับบริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและร่วมในการด าเนินงานเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นระบบและมีความโปร่งใสของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 
 
 ปัญหำ อุปสรรค 
 1. ปัญหาการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม เป็นภารกิจ
ส่วนรวมขององค์กรที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายท าให้การประสานงานในด้านข้อมูลต่างๆ อาจจะเกิดความล่าช้า 
ไม่สมบรูณ์ของข้อมูลในบางภารกิจ เพราะบุคลากรทุกลุ่มงานอาจมีภารกิจอื่น ๆ ท าให้งานในส่วนของข้อมูลตามตัวชี้วัด 
OIT อาจจะมีการด าเนินงานไม่รวดรวด และต่อเนื่องเท่าท่ีควร 
 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ท าให้การด าเนินงาน
เพ่ือท าการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ล่าช้า และปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 
 3. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ท าให้การด าเนินงานบางกิจกรรมต้องเร่งรีบและเกินก าหนด
ระยะเวลา 
 4. รายละเอียดประเด็นการประเมินตามตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีความล่าช้าใน
การชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลในประเด็นการประเมินใหม่ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีแผนการด าเนินงานโดยจัดท าปฏิทินผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้เป็นระบบอย่างเป็นชัดเจนและ
ด าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 
 2. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การด าเนินการในระบบ
ต่างๆ ทั้งการจัดประชุม สัมมนา อบรม อาจจะมีข้อจ ากัด ดังนั้นอาจจะใช้การบูรณาการในการด าเนินกิจกรรมหรือ
อาจจะมีการประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ 
 3. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณให้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ตลอดจนควรชี้แจงรายละเอียดของ
ข้อมูลตามประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีเวลาในการด าเนินการ 
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