
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 



รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานศึกษา ประจําปี 2565 

 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง ตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม “การประเมินโดยใช้ช่ือว่าคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนด
เป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3(พ.ศ. 2560-
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง ดําเนินการโดย
มุ่งหวังให้ หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับ หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งของหน่วยงานในภาครัฐท่ีรัการ
ประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและนําไปสู่การพัฒนาตนเอง  เพื่อให้การ
ดําเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดําเนิน ภาครัฐของ
ประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 2565สํานักงาน ป.ป.ช ได้ กําหนดเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  1.การปฏิบัติหน้าท่ี 

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

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มิี 3 เคร่ืองมือ ได้แก่ 
1.แบบวั ดการรับรู้ ของ ผู้มี ส่ วน ไ ด้ ส่วน เ สียภายใน  ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT)มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดการใช้อํานาจ ทรัพย์สินของ
ทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2.แบบวัดการรับรู้ของ ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก  (External Integrityand Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อหน่วยงานท่ี
ประเมิน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการ
ทํางาน 



3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT)  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 

เกณฑ์ระดับการประเมิน 7 มีระดับ ดังนี้ 
ผลคะแนน 95 –100  คะแนน ระดับ AA 
ผลคะแนน 85 –94  คะแนน ระดับ A 
ผลคะแนน 75 –84  คะแนน ระดับ B 
ผลคะแนน 65 –74  คะแนน ระดับ C 
ผลคะแนน 55 –64  คะแนน ระดับ D 
ผลคะแนน 0 –49  คะแนน ระดับ F 
 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนหงษ์เจริญ
วิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร สามารถสรุปผลการประเมินได้
ดังต่อไปนี้ 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภาพรวมของสถานศึกษา ประจําปี 
2564 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม พบว่าสถานศึกษา มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่
ในระดับ B คะแนนท่ีได้ ๗๙.๒๙ ซึ่งตัวชี้วัดการปฎิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉล่ีย ๙๗.๕๖ ส่วนตัวชี้วัด
ท่ีได้คะแนนตํ่ากว่าตัวช้ีวัดอื่นๆ คือ ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย ๕๖.๒๕ โดยผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภาพรวมของสถานศึกษา ประจําปี 2564 โรงเรียน
สามารถจําแนกเป็นรายตัวชี้วัด จากคะแนนร้อยละเฉล่ียสูงสุดถึงคะแนนร้อยละตํ่าสุด ดังต่อไปนี้ 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานภาพรวมของสถานศึกษา ประจําปี 2564 

ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าท่ี    ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย ๙๗.56 
ตัวชี้วัด การใช้อํานาจ    ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 91.24 
ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต   ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย ๘๘.95 
ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย ๘๕๘๐ 
ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย ๘๕.๕๗ 
ตัวชี้วัด คุณภาพการดําเนินงาน   ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย ๘๔.65 
ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 83.34 
ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย ๗๙.88 
ตัวชี้วัด การปรับปรุงการทํางาน   ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย ๘๓.34 
ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย ๕๖.25 
    



ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจําปีงบประมาณ 2564 สามารถท่ีจะวิเคราะห์ข้อ
ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดท่ีจะต้องพัฒนา ตามลําดับคะแนนดังต่อไปนี้ 
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จํานวน ๗ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
      (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๗.56 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถและความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่าง
มีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และในกรณีช่วงเทศกาล
หรือวาระสําคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ 
ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 



      (2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.80 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเองในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่นค่าทํางานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้
ยังให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 
      (3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๑.24 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อํานาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตั ว
ของผู้บังคับบัญชาหรือทําในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจ
เกิดการแทรกแซงจากผู้มีอํานาจการซื้อขายตําแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
       (4) ตัวชี้ วัดที่  4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๘ .57 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ ใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็น 
ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพย์สิน ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง  
หรือนําไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้อง มีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและ 
สะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 
เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ นําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแลและ  
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 (5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.95 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ี 
เกี่ยวข้องกับการให้ ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง 
ทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้าน  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา การทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องทําให้การทุจริต 
ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่น ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น 
การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต 
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป 
ปรับปรุงการทํางาน เพื่อป้องกันการทุจริต 
 (6) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.65 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการ  
ดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการและปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด จะต้องเป็นไปอย่าง เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง 
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ 



รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ การบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของ 
หน่วยงานท่ีจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคล 
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
     (9) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.34 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการท่ี
บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบระยะเวลาดําเนินการ ช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพื่อ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา ข้อมูลความก้ าวหน้าการ
จัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ และเป็นข้อมูลในระยะเวลา
อย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
การดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือ
เช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา การดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา ร่วมวางแผนร่วม
ดําเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 80) จํานวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 

      (1) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.88 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ  
ส่ือสาร ในประเด็น ท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทาง 
ท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล ท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล ท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี 
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
ดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการ 
รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่ง 
สะท้อนถึงการส่ือสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
      (2) ตัวชี้วัดที่ ๘  การปรับปรุงระบบการทํางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗9.67 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
กระบวนการทํางานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยี มาใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการด้วย ท้ังนี้นอกจากหน่วยงาน
จะต้องปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ ความสําคัญกับการปรับปรุงการดํา เนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 



      (3) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๖.25 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของ  
สถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการ ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน 
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้  
ความสําคัญต่อผลการประเมินเพื่อนําไปสู่การจัดทํามาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา และมี 
การกํากับติดตามการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
    ผลการประเมินข้างต้นช้ีให้เห็นว่า ส่ิงท่ีควรพัฒนาและหน่วยงานควรให้ความสําคัญมากขึ้น คือ การป้องกัน
การทุจริต โดยต้องมีประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนท่ีมีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับ
ติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานได้คะแนนระดับผลการประเมินท่ีสูงขึ้นในรอบถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  

ประจําปีงบประมาณ 2564 
 

การประเมินคุณธรรม
และ ความ
โปร่งใสฯ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผลการประเมิน
คุณธรรม และ
ความโปร่งใสฯ 

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน แนวทางพัฒนาให้ดีขึ้น การกํากับติดตาม/ 
รายงานผล 

ผู้รับผิดชอบ 

แบบวัดการรับรู้ของผ ู้มี
ส ่วนได ้ ส่วนเสียภายใน IIT 

(๓๐ คะแนน) 

        ๒๖.๙๕ ครูและบุคลากรบาง คนยังขาดความ 
เข้ า ใจและ  ความ สํา คัญ ใน ก า ร 
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ลักษณะการทุจริตทางตรงและการ
ทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบท
แวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
ภายในสถานศึกษาแนวปฏิบัติของ
สถ าน ศึ ก ษ า  เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มี
การกํากับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัวกลุ่ม หรือพวกพ้อง  

ช ี้แ จง ให้บ ุคลาก ร มี  
ความตระหนักและให้ 
คว าม สํ า คัญ ในการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสการใช้
งบประมาณและการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ภายในสถานศึกษา 

จ ัดให้มีการดําเนินการในส ่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี 

 ๑) แต่งต้ังคณะกรรมการผ ู้รับ      
  ผ ิดชอบมาตรการต ่างๆ 
 ๒)จ ัดประช ุมคณะกรรมการ  
 เพ่ือช้ีแนวทางการดําเนินงาน   
 ตามมาตรการ 
 ๓)กํากับติดตามและประเมิน   
 ผลท่ี ตามระยะเวลากําหนด 
 ๔)นําผลลัพธ์ไปพัฒนา 
 ปรับปรุง แก้ไขต่อยอดการ 
 ดําเนินงานในปีถัดไป 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 



แบบวัดการรับรู้ของผ ู้มีส ่วนได ้ 
ส่วนเสียภายนอก EIT 

(๓๐ คะแนน) 

     ๒๔.๔๒ ๑. ผ ู้มีส ่วนได ้ส ่วน เสียภายนอกขาด 
ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริม 
คุณธรรม และความ โปร่งใสภายใน 
สถานศึกษา 
๒.ระบบการ เผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลท่ีสาธารณชนให้ชัดเจน
ติดต่อส่ือสาร มีช่องทางรับฟังคําติ
ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน การให้บริการ 
๓.ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน 
การดําเนินงานการให้บริการ นํา
เทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

๑)การสร้างขั้นตอน การ
ดําเนินการต่าง ๆ โดยมี
การกําหนด ระยะเวลาท่ี
ชัดเจนในการให้บริการ
ในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง 
๒)จัดให้มีการให้ ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง
ต่าง ๆหลากหลาย
ช่องทาง ท้ัง หนังส ือเวียน 
การใช ้ส ื่อออนไลน์ต่าง ๆ
มาช่วย ในการเข้าถึง
ข้อมูลท่ี สะดวก รวดเร็ว 
๓)มีการพัฒนาและ 
update ข้อมูลเว็บไซต์
ของสถานศึกษาให้เป็น 
ปัจจุบัน 

จ ัดให้มีการดําเนินการในส ่วน ที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี 
1)แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผ ู้รับผ ิดชอบมาตรการต ่าง ๆ  
๒)จ ัดประช ุมคณะกรรมการ เพ่ือ
ช้ีแนวทางการดําเนินงาน ตาม
มาตรการ 
๓)กํากับติดตามแลประเมิน 
ผลตามระยะเวลาท่ี กําหนด 
๔) นําผลลัพธ์ไปพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไข ต่อยอดการ ดําเนินงานใน
ปีถัดไป 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

แบบวัดการรับรู้ของผ ู้มีส ่วนได ้ 
ส่วนเสียภายนอกOIT 

(๔๐ คะแนน) 

     ๒๗.๙๒ ๑)ครูบางท่านยังขาดความเข้าใจใน 
การจัดทําข้อมูลตาม มาตรการต่างๆ 
๒)การแสดงข้อมูล การติดต่อ
สถานศึกษา แผนท่ีต้ัง แผนผังของ
โรงเรียนตามมาตรการไม่เป็น
ปัจจุบัน 
3)การแสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ท่ี
เป็นปัจจุบันไม่ครอบคุม 
๔)ผลการดําเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๑) จ ัดประช ุมสร ้าง 
ความรู้ความเข้าใจใน 
การจัดทําข้อมูลตาม 
มาตรการต่าง ๆ 
๒) จ ัดทําข้อมูลตาม 
มาตรการต่าง ๆให้เป็น 
ปัจจุบัน มีการติดตาม 
เป็นระยะ ๆ โดย 
กําหนด Timeline 
ขั้นตอน ระยะเวลาให้ 
ชัดเจน 

จัดให้มีการดําเนินการในส ่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี 
1) แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผ ู้รับผ ิดชอบมาตรการต ่างๆ  
๒) จ ัดประช ุมคณะกรรมการ 
เพ่ือช้ีแนวทางการดําเนินงาน 
ตามมาตรการ 
๓) กํากับติดตามและ
ประเมนิ ผลตามระยะเวลาท่ี 
กําหนด ตรวจสอบข้อมูล
แผนท่ีโรงเรียน จัดทําไฟล์
และค้นหารวบรวมข้อมูล

    คุณครูทุกท่าน 



ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
๕)ไม่สามารถแสดงความก้าวหน้าท่ี
เป็นปัจจุบันได้ครบทุกโครงการท่ีใช้
จ่าย การจัดทําข้อมูลแบบรายไตร
มาสยังไม่ครบถ้วน 
๖)การรายงานผลการดําเนินการ
ประจําปขี้อมูลรายละเอียดสรุป
ผลสัมฤทธิ์ยังไม่ได้สรุปผลการ
ดําเนินงาน ขาดการช้ีแจงปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ขาดการ
แสดงผลการดําเนินงานตามแผนท่ีเป็น
ปัจจุบันต่อสาธารณชน 
๗)การส่ือสารหรือช่องทางท่ีติดต่อไม่
สะดวก การบริการให้บุคคลรับ
ความรู้ รับการอบรมยังไม่เพียงพอ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูล 
ข่าวสารยังมีน้อย การเปิดโอกาสมี
น้อยบุคคล ภายนอกได้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมวางแผนร่วม
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ติดตาม
ประเมินผล 
๘)เอกสารประกาศโรงเรียนหงษ์
เจริญวิทยาคม การแสดงเนื้อหา
เจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติยัง
ไม่ครบคุม 
๙)กิจกรรมบางกิจกรรมยังไม่
เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร 
 

3)จัดทําแผนท่ีและแผนผัง
ของโรงเรียนจัดทํา
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ครอบคุมมากยิ่งขึ้น จัดทํา
เอกสารประกาศโรงเรียน
หงษ์เจริญวิทยาคม การ
แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์
หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติให้
ครบคุม จัดทําตาราง
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ จัดทําโครงการ
ตามแผนปฎิบัติงาน ปี
การศึกษา 2564 
รายงานความก้าวหน้าทุก
เดือนและจัดทําให้
ครบถ้วนทุกรูปแบบไตร
มาสและแบบระยะ 6 
เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ ตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้องก่อน
รายงาน จัดทําข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน จัดทํา
รายงานข้อมูลเสนอต่อ
บุคลากรในองค์กรให้
รับทราบและต่อ
สาธารณชนให้ทราบผล
การใช้จ่ายงบประมาณ 
จัดทํารายงาน 
 

เกี่ยวกับ พรบ.และกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบ
เอกสารการเจตนารมณ์หรือ
คํามั่นว่าจะปฏิบัติให้ครบคุม 
ตรวจสอบการทํางานตาม
ขั้นตอน รายงานผลข้อมูลทุก
ระยะแบบเปิดเผยให้เข้าถึง
ได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียน มีคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการ
รายงานผล จัดทํารายงานผล
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดทุก
ประเด็น ศึกษาเรื่องให้
สอดคล้องกับการรายงาน 
และการทําข้อตกลงร่วมกัน 
รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลส้ินปีงบประมาณ 

๔) นําผลลัพธ์ไปพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข ต่อยอดการ 
ดําเนินงานในปีถัดไป 



๑๐) การแสดงผลดําเนินการของ
กิจกรรมยังไม่เป็นขั้นตอน 
การดําเนินการ ไม่ใส่เล่มรายงานการ
ป้องกัน การทุจริตประจําปี โครงการ
โรงเรียนสุจริต ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมายและใช้รายงานผลการ
ดําเนินงานข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบ 
๑๑)ข้อมูลรายละเอียดการนํา
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา ไปสู่
การปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรม 
 

ปรับปรุงระบบการ
ส่ือสารเทคโนโลยีให้
รวดเร็วทันสมัย การเข้า
ร่วมกับชุมชน ทุก
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัณธรรม
องค์กร ดําเนินกิจกรรม
ท่ีเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. มาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นจากผลการวิเคราะห์และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ทางโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน ไม่ 
ดําเนินการ 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

การเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม
ให้แก่นักเรียน
และบุคลากรของ
โรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 1) จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลประ 
โยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้แก่นักเรียน
และบุคคลากรของโรงเรียนโดยบรรจุเป็น
วาระการประชุมประจําเดือนของโรงเรียน 

  √ วาระการประชุมประจําเดือนของ
โรงเรียน 
เว็บไซต์โรงเรียน 
เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายใน
โรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 2) จัดทําเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

  √ 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน 

  √ 

คุณครูทุกท่าน 4) ครูท่ีปรึกษาประจําช้ันสอดแทรกความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตน 
และส่วนรวมในช่ัวโมงโฮมรูม 

 √  

มีแนวปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
ร่วมกัน 

คุณครูทุกท่าน 1) ประชุมบุคลากรของโรงเรียน เพื่อได้
ข้อสรุปแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
โดยบรรจุเป็นวาระการประชุมของโรงเรียน 

  √ วาระการประชุมประจําเดือนของ
โรงเรียน 
บุคลากรในหน่วยงาน มีคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
อํานวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่องาน
ได้ทราบถึงแนว ทางการการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ 
องค์กรให้การบริการ อย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ภายใน 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ๒) เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานต่อสาธารณะ   √ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 3) กํากับติดตามการดําเนินงาน  √  

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

4) รายงานผลการดําเนินงาน  √  



การส่งเสริม
คุณลักษณะ 5 
ประการ ให้เกิด
กับนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กิจกรรมท่ีสถานศึกษาดําเนินการส่งเสริม
คุณลักษณะ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
1) ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและ
บุคคลกรทางการศึกษาของโรงเรียน 

  √ วาระการประชุมประจําเดือนของ
โรงเรียน 
โครงการโรงเรียนสุจริต 
คําส่ังคณะกรรมการดําเนินงานตาม
โครงการ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความ 
เป็นพลเมื อ งและ เกิด จิต สํานึกใน
ระบอบประชาธิปไตย 
นัก เรียนไ ด้ ฝึกทักษะกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยการฝึกคิด
น โยบาย ท่ี ใ ช้ ในก ารแก้ ไ ขปัญหา
สาธารณะสร้างสํานึกพลเมืองและจัด
กิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ภายใน 

กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

2) แต่งต้ังคําส่ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการ 

  √ 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

คุณครูทุกท่าน 

3) การดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการจัดขึ้นท้ัง
กิจกรรมหลักในโครงการโรงเรียนสุจริต 
และกิจกรรมอื่น ๆ 

 √  

กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

4) การนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนิน
กิจกรรมโครงการต่างๆ ท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะ 5 ประการ 

 √  

กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

5) รายงานผลการดําเนินการเพื่อ
พัฒนาโครงการต่อไป 

 √  



 


