
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โรงเรียนร่มเกล้า
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร



ค ำน ำ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด เพ่ือเป็นการยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานโรงเรียนร่มเกล้า ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งก าหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.2565 ดังนั้น โรงเรียนร่มเกล้า
จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนร่มเกล้า โดยเป็นคะแนนผล
การประเมินของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าผลการวิเคราะห์มาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดมาตรการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสโรงเรียนร่มเกล้า เพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดับการ
ด าเนินงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสโรงเรียนร่มเกล้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
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กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนของรัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

1. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ 
โดยสรุป ดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
แบบวัดการรับรู้ของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 
 

ร้อยละ 30 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

 
ร้อยละ 30 

แบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ 

(OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 
ร้อยละ 40 

 

2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ
ระดับผลการประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 

 

 

 

 

 

 



ผลกำรประเมินภำพรวม ITA ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ของโรงเรียนร่มเกล้ำ 

แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน 
1.การปฏิบัติหน้าที่ 97.55 
2.การใช้งบประมาณ 88.38 
3.การใช้อ านาจ 94.19 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 91.69 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.50 

แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 

6.คุณภาพการด าเนินงาน 93.30 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.13 
8.การปรับปรุงระบบการท างาน 90.21 

แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปิดเผยข้อมูล 68.98 
10.การป้องกันการทุจริต 75.00 

เฉลี่ยรวม 83.32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินภำพรวม ITA ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โรงเรียนร่มเกล้ำ 

                                               ************* 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนร่มเกล้า โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 83.32 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ B เมื่อพิจารณาราย
ตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏบิัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.55 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 88.38 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.19 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.69 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.50
ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.30 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 83.13 ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.21 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.98 และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 
  สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 97.55 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนต่ าที่สุดในกลุ่มในขณะ 
ที่ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ
การท างาน ซึ่งเป็นผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทั้งนี้จุดที่ควรจะต้องปรับปรุงและพัฒนา
อย่างเร่งด่วนเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 



กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า คะแนนการประเมินทั้ง 10 ตัวชี้วัด มีคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสร้อยละ 83.32 โรงเรียนร่มเกล้าจึงน าผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดมาวิเคราะห์เทียบกับคะแนน
ต่ าสุดของระดับ A (คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) ไว้ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 85) จ ำนวน 7 ตัวช้ีวัด คือ 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.55 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ อันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายในหน่วยงานว่ามีมาตรฐาน และมีความ
โปร่งใส 
 (2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.38 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการติดตามการใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวก
พ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน เรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้โรงเรียนร่มเกล้า ได้ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่อสาธารณชนมากขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 

(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.19 เป็นคะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ว่ามีการด าเนินการที่เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.69 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการโดยบุคลากรในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคลากรภายนอก
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้โรงเรียนร่มเกล้า 
มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการใน
หน่วยงานอย่างชัดเจน 



(5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.50 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โรงเรียนร่มเกล้ามีการจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากโรงเรียนร่มเกล้า ยังมีการก าหนดมาตรการขับเคลื่อน
คุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในปีงบประมาณ 
2563 เพ่ือนน ามาเป็นมาตรการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 

(6) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.30 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานโรงเรียนร่มเกล้า ว่ายึดหลีกตาม
มาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ 

 (8) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.21 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนร่มเกล้า ต่อการปรับปรุงระบบ
การท างานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของโรงเรียนร่มเกล้าให้ดียิ่งขึ้น โรงเรียนร่มเกล้า มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มาติดต่อราชการ เข้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้มารับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการ 

จุดที่ควรพัฒนำ(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85) จ ำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.13 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนร่มเกล้า ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้โรงเรียนร่มเกล้า 
ให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงานการใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
   

 

 

 

 



(2) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.98 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์โรงเรียนร่มเกล้า เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบใน 
5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนร่มเกล้า ควรมีการเผยแพร่
ข้อมูลให้ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น ดังกล่าวข้างต้น ให้มากขึ้นกว่านี้ 
 (3) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนร่มเกล้า ให้
สาธารณชนทราบใน 2 ประเด็น คือ 1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริการ 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามโรงเรียนร่มเกล้า ที่จะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง หรือไม่ให้สามารถเกิดขึ้นได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นที่ต้องได้รับกำรพัฒนำเร่งด่วน 

1.ข้อบกพร่องและกำรพัฒนำ/แก้ไขผลกำรกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (IIT)  
                                            ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ของโรงเรียนร่มเกล้า ประจ าปีงบประมาณ 2563 พบว่ามีประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต แม้ท้ัง 2 
ตัวชี้วัด จะมีคะแนนมากกว่า 85 คะแนน แต่ก็ควรได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการมากขึ้น 

ข้อบกพร่อง 

1. การจัดท าหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงานขาดความชัดเจน 
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ และการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการภายในหน่วยงานมีความล่าช้า ไม่ชัดเจน และไม่ครบทุกกระบวนงาน ท าให้เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ
ส าหรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. การสร้างการรับรู้เกีย่วกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงาน และการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจน 

กำรพัฒนำหรือกำรแก้ไข 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงาน และการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับแผนป้องกันความเสี่ยง มาตรการป้องกันการทุจริต และมาตรการอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องให้บุคลากรในหน่วยงาน และการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 



2. ข้อบกพร่องและกำรพัฒนำ/แก้ไขผลกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 
                                                ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของโรงเรียนร่มเกล้าประจ าปีงบประมาณ 2563 พบว่ามีประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนา
เร่งด่วน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งมี คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน ควรได้รับการ
พัฒนาให้มีพัฒนาการมากขึ้น 

ข้อบกพร่อง 

1.การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่พร้อมในการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชนทราบยังมีความล่าช้า 
ขาดความเป็นปัจจุบัน 
2.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆไม่ครบทุกกระบวนงานท าให้ผู้รับบริการขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร 

กำรพัฒนำหรือกำรแก้ไข 

1.ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่พร้อมในการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชนทราบ และ
สร้างความม่ันใจในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการให้มากขึ้น โดยจัดท าสถิติการให้บริการของแต่ละกลุ่ม/หน่วย
เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
2. ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 3. ข้อบกพร่องและกำรพัฒนำ/แก้ไขผลกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 
                                             ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ของโรงเรียนร่มเกล้าประจ าปีงบประมาณ 2563 พบว่า มีประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งมีคะแนนพัฒนาการต่ าสุดของปีงบประมาณ 2563 

ข้อบกพร่อง 

1. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งมีการด าเนินการในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
ยังไม่ชัดเจนตรงประเด็น เช่น การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ยังขาดการเปิดเผยข้อมูล
ในหลายๆ ส่วน 
2. การด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานยังไม่ชัดเจน ยังขาดข้อมูลในการน าแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลมาเปิดเผยสู่สาธารณะ เช่น อัตราว่างผู้บริหาร อัตราว่างครู เป็นต้น 
3. หน้าเว็บไซต์ โรงเรียนร่มเกล้า ไม่มีช่องทางร้องเรียน 

 

 

 



กำรพัฒนำหรือกำรแก้ไข 

1.จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และน าเปิดเผยหน้าเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องเป็นไปในรูปแบบที่เผยแพร่ข้อมูลสู่สาร
ธารณะที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา และเป็นปัจจุบัน 
2.จัดประชุมชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มากขึ้น 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม/งาน ในการน าข้อมูลทั้ง 5 ประเด็น มาเปิดเผยสู่สาธารณะ 
4. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
5. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรูปแบบการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ในประเด็น ดังนี้ 
  5.1 การบริหารเงินงบประมาณ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เป็นต้น 
  5.2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การพิจารณาอัตราก าลังของสถานศึกษา  
(เปิดโอกาสกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมหารือ) การมีส่วนร่วมของ ก.ต.ป.น. เป็นต้น 
  5.3 การประชุมประจ าเดือน 

แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ2563  
ไปสู่กำรปฏิบัติ 

 1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เช่น
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม มาตรการการจัดการการรับสินบน เป็นต้น 
  2. ก าหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในโรงเรียนร่มเกล้า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  3. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สร้างความตะหนักเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เป็นต้น 
  4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากรและสาธารณชนรับทราบ
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะต้องตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้อัพเดทและเป็นปัจจุบัน
โดยเฉพาะต้องมีช่องทางร้องเรียน 
  5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และมาตรการต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ปิดประกาศ
เว็บเพจ กลุ่มไลน์และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนร่มเกล้า 
  6. ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม/งานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการในข้อ 1 

 

 

 



มำตรกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
โรงเรียนร่มเกล้ำปีงบประมำณ 2565 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภายในโรงเรียนร่มเกล้า ปีงบประมาณ 2563  
โรงเรียนร่มเกล้า ได้น าผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสมาก าหนดแนวทาง เพ่ือจัดท า 
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

มำตรกำร ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
1) มาตรการการใช้จ่าย
งบประมาณ 

-เน้นให้มีการเปดิเผยข้อมูลอยา่ง
ตรงไปตรงมา เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ มาตรการ 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  
การเบิกจ่ายงบประมาณค่าวสัดุอปุกรณ์
ต่างหรือค่าเดินทาง เป็นต้น 
-มีแผนการจดัซื้อจัดจ้างท่ีชัดเจน เป็น
ปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได ้
-เปิดโอกาสให้บคุลากรภายในมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานในรูปแบบการ 
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบรหิารงานแผนงาน
และงบประมาณ 

1) รายงานความก้าวหน้ารอบ 3 เดือน 
(รองอ านวยการกลุ่ม 
- กลุ่มบริหารงานแผนงานและ
งบประมาณต่อ ผอ.โรงเรยีน) 
2) สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 

2) มาตรการป้องกันการ
ทุจริต 
 

-เปิดโอกาสใหผู้้รับบริการหรือผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีเข้ามามีส่วนร่วมในการปรบัปรุง
การด าเนินงาน เพื่อให้บุคลากร 
และสาธารณชนรับทราบอยา่งกว้างขวาง 
- เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต
หน้าเว็บไซต์โรงเรียนร่มเกล้า 
(1) ก าหนดมาตรการให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
มีส่วนร่วม 
-มีส่วนร่วมในการให้-รับข้อมูลข่าวสาร 
-มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
ให้อเสนอแนะ 
-มีส่วนร่วมในระบวนการวางแผนและ
ตัดสินใจ 
-มีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือ 
(2) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องรอ้งเรียน
การทุจริต 
-มาตรการคุ่มครองผู้ร้องและผู้เปน็พยาน 
-มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
-มาตรการ “สุจรติ โปรงใส โรงเรยีนร่ม
เกล้า 2565” และ“งดรับ งดให้” 
ของขวัญ ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัต ิ
หน้าท่ี (No Gift Policy) 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 1) รายงานความก้าวหน้ารอบ 3 เดือน 
(รองอ านวยการกลุ่ม 
- กลุ่มบริหารงานงานบุคคล 
ต่อ ผอ.โรงเรียน) 
2) สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 

 

 



มำตรกำร ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
3) มาตรการการ
ให้บริการ และการ 
ท างาน 

การสร้างคุณภาพในการปฏิบตัิหรอืการ
ให้บริการ 
-มีมาตรการการให้บริการและก าหนด
ระยะเวลาผู้รับผิดชอบ และแผนผงั
ขั้นตอนการปฏิบตัิ/การให้บริการ 
อย่างชัดเจน 
-สร้างจิตส านึกแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
มุ่งสร้างการปฏิบัติอยา่งเสมอภาคและเท่า
เทียม 
-มีการก าหนดแนวทางหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงานของแต่ละงาน แตล่ะกลุ่ม 
-มีการประเมินคณุภาพการด าเนินงาน 
การให้บริการ และจดัท าสถติิการ
ให้บริการ เพื่อน าข้อมลูมาปรบัปรงุระบบ 

ทุกกลุ่มบริหารงาน ใน
สังกัดโรงเรียนรม่เกล้า 

1) รายงานความก้าวหน้ารอบ 3 เดือน 
(รองอ านวยการกลุ่ม 
- กลุ่มบริหารงานแผนงานและ 
งบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
-กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
-กลุ่มบริหารงานวิบุคคล 
--กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ต่อ ผอ.โรงเรียน) 
2) สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 

4) มาตรการการ
ติดต่อสื่อสาร และ 
ให้ข่าวสาร 

-ตรวจสอบ และปรับปรุง เว็บไซตข์อง
หน่วยงานให้อัพเดทและเป็นปัจจบุัน เพื่อ
สร้างการรับรูเ้กี่ยวกับการจดัให้ม ี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถ
ร้องเรียนการทจุริตของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับ 
ผู้รับบริการ ผูม้าตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอก 
-มีช่องทางติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง 
เช่น Q&R , กล่อง 
ข้อความถามตอบ และช่องทางร้องเรียน 
เป็นต้น 

  

5) มาตรการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

-จัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างาน
ของหน่วยงาน 
-ส่งเสรมิกระบวนการเปดิโอกาสให้ผู้มารับ
บริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานใน
รูปแบบการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุด 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เป็นต้น 
-น าข้อมูลข่าวสาร เสนอสู่สาธารณะที่หน้า
เว็บไซต์ โรงเรยีนร่มเกล้า 
สกลนคร อย่างเปิดเผย ถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นปจัจุบัน 

ทุกกลุ่มบริหารงาน ใน
สังกัดโรงเรียนรม่เกล้า 

1) รายงานความก้าวหน้ารอบ 3 เดือน 
(รองอ านวยการกลุ่ม 
- กลุ่มบริหารงานแผนงานและ 
งบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
-กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
-กลุ่มบริหารงานวิบุคคล 
--กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ต่อ ผอ.โรงเรียน) 
2) สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 

 

 

 



มำตรกำร ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
6) มาตรการรักษาระดับ
คุณธรรมความโปรงใส
ในหน่วยงาน 

-ให้รักษาระดับคุณธรรมความโปรงใสที่ 
ด าเนินการไดด้ีในปีงบประมาณ 2564  
หรือด าเนินการให้มีพัฒนาการสูงขึน้ 
-มาตรการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  
(หน่วยตรวจสอบภายในร่างมาตรการ) 

ทุกกลุ่มบริหารงาน ใน
สังกัดโรงเรียนรม่เกล้า 

1) รายงานความก้าวหน้ารอบ 3 เดือน 
(รองอ านวยการกลุ่ม 
- กลุ่มบริหารงานแผนงานและ 
งบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
-กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
-กลุ่มบริหารงานวิบุคคล 
--กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ต่อ ผอ.โรงเรียน) 
2) สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 

 

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสโรงเรียนร่มเกล้า ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ปรึกษำ 

 นายวิชัย  ภาวะบุตร   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า 
 นายณัฐพงษ์  ไชยวงศ์คต   รองผู้อ านวยการ 
 นางสาวลลิดา  งิ้วสุภา   รองผู้อ านวยการ 
 นางสาวสุภารัตน์  วีระวัฒนา                  รองผู้อ านวยการ 
คณะท ำงำน 

นายพูลศักดิ์  ศิลปี   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
นางรุ่งทิพย์  เคนพิทักษ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางสุดารัตน์  สารวัน   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
นางพรสินี  ศรีค ามุล   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
นายอภิชาติ  พิมพิสาร   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

เรียบเรียงโดย 

นายพูลศักดิ์  ศิลปี   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 

 

 

 

 

 


