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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวังกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ
ไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของให้หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม ฉบับนี้ ประกอบด้วย ผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้
งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๕) คุณภาพการ
ด าเนินงาน (๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๔) การปรับปรุงระบบการท างาน (๔) การเปิดเผยข้อมูล (๑๐) การ
ป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open  

Data) ซึ่งผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อันจะน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้บริหาร และบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการด าเนินงานของ
หน่วยงานจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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สำรบัญ 

 หน้ำ 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑ 

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑ 

๒. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่แสดงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา 
   ๒.๑ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
   ๒.๒ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
   ๒.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

๒ 

๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕ 

๔. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ๕ 
๕.แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖ 

๖. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
 

๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

กำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ        

ของโรงเรียนลำดยำววิทยำคม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4 
 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มีการวางแผนการขับเคลื่อน และยกระดับผลการประเมินคุณธรรม       
และความโปร่งใสของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม โดยค านึงถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในการยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้        
๑. ทีมน า ประกอบด้วย ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ๒. ทีมท า ได้แก่ ครูและ
บุคลากรในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีเปิดใจรับฟังและพร้อมด าเนินการรับผิดชอบตัวชี้วัด และ              
๓. ทีมประสาน ได้แก่ ครูที่รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน โดยทั้ง ๓ ทีม ให้ความส าคัญ และมีความตระหนัก ตั้งใจ
ขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการต่าง ๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดมีความสุจริต โปร่งใส 
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ต่อไป 

เพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับผลการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานใน
ปีต่อไป โรงเรียนลาดยาววิทยาคมจึงก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 
๑. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนลำดยำววิทยำคม 

๑.๑ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม     
ทืผ่่านมา (พ.ศ.๒๕63 - ๒๕๖๔) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับคุณธรรม ผลต่ำงของคะแนน ITA 

๒๕๖๓ 72.48 C - 
๒๕๖๔ - - - 

 

๑.๒ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-๒๕๖๔ ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.48 ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ C โดยผลการประเมินด้านแบบส ารวจการรับรู้ของบุคลากรภายใน 
(แบบ IT) ร้อยละ 25.73 ผลการประเมินด้านแบบส ารวจการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบ EIT) ร้อยละ 23.68 
และผลการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (แบบ OIT) ร้อยละ 23.07 

๑.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แยกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 

๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๙3.55 A ผ่าน 

๒ การใช้งบประมาณ 77.14 B ผ่าน 

๓ การใช้อ านาจ 93.75 A ผ่าน 



๒ 

 

๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.64 B ผ่าน 

๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.77 B ผ่าน 

๖ คุณภาพการด าเนินงาน 80.90 B ผ่าน 

๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.08 B ผ่าน 

๘ การปรับปรุงระบบการท างาน 76.88 B ผ่าน 

๙ การเปิดเผยข้อมูล 64.29 D ไม่ผ่าน 

๑๐ การป้องกันการทุจริต 50.00 E ไม่ผ่าน 

 

 คะแนนกำรประเมินตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence ๙๕.๐๐ - ๑๐  

A Very Good ๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙  

B Good ๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙  

C Fair ๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙  

D Poor ๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙  

E Extremely Poor ๕๐.๐๐ - ๕๔.๕๙  

F Fail ๐ - ๔๙.๙๙  

๒. กำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน
ลำดยำววิทยำคม ออนไลน์ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อน ำไปสู่กำรแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนำกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแยกเป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง 
และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ภาพรวมมีคะแนนร้อยละ 93.55 เป็นผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 



๓ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ การรวมมีคะแนนร้อยละ 77.14 เป็นผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย จะเห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองมากข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ ภาพรวมมีคะแนนร้อยละ 93.75 เป็นผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ภาพรวมมีคะแนนร้อยละ 79.64 เป็นผลคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการภายในหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ ชัดเจนและสะดวก จะเห็นได้ว่า
บุคลากรอาจได้รับทราบและปฏิบัติ รวมทั้งมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการค่อนข้างน้อย 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 84.77 เป็นผลคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่
ผ่านมามีการสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตโดยสร้างความรู้อย่างไรก็ดี ก็ควรผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการ
ควรด าเนินการตามแผนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 80.90 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน       
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้มีการให้ข้อมูลสร้างความตระหนักและ
ร่วมกันก าหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพ้ืนที่ที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการ
ปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 79.08 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน



๔ 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัด
ให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่ อราชการสามารถ
ติดต่อสอบถามให้ข้อเสนอแนะและการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการ
สื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การปรับปรุงระบบการท างาน ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 76.88 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการด าเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 64.29 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน            
๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การลบริหารงาน ได้แก่ 
แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (๕) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบควรเตรียมการวางแผน และพัฒนาการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ         
ผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการขับเลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสที่
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ และการด าเนินการตามมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต 

 

 

 

 



๕ 

 

๓. กำรวิเครำะห์ผลจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน
ลำดยำววิทยำคมออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม ออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานการประเมินฯ ทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด           
มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างยิ่ง ซ่ึงมีผลการประเมินอยู่ระหว่าง 54.99 - 64.99 
(ระดับ D และ E ) จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 (การเปิดเผยข้อมูล) และ 10 (การป้องกันการทุจริต) 
ดังนั้น โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จึงได้น าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่พัฒนำ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ๑. ข้อมูลพื้นฐาน 

๒. การบริหารงาน 

๓. การบริหารเงินงบประมาณ 

๔. การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๕. ส่งเสริมความโปร่งใส 

๑. ปรังปรุงฐานข้อมูลพื้นฐาน 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานในการบริหารงาน 

๓. พัฒนาการบริหารเงิน
งบประมาณ 

 ๔. พัฒนาการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๕. ส่งเสริมความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 

1. การด าเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

2. มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

1. ส่งเสริมการด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2. ส่งเสริมมาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

 

ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงอ่ืน ๆ 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม ต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้
สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งเป็นการแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในโรงเรียนและมีการก ากับติดตาม การน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม



๖ 
 

แนวทำงในกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติของโรงเรียนลำดยำววิยำคม ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเด็นกำรประเมิน แผนงำน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตำม ข้อสังเกต
ผลกำรประเมินคุณธรรมและ ควำมโปร่งใสใน

กำรด ำเนินงำนของ หน่วยงำนภำครฐั 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ก ำหนดด ำเนินกำร และ
แล้วเสร็จ (ก ำหนดแผนรำย

ไตรมำส) 

เป้ำหมำย/ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน 

๒. การบริหารงาน 

๓. การบริหารเงินงบประมาณ 

๔. การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๕. ส่งเสริมความโปร่งใส 

๑. ปรังปรุงฐานข้อมูลพื้นฐาน 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ในการบริหารงาน 

๓. พัฒนาการบริหารเงินงบประมาณ 

๔. พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

๕. ส่งเสริมความโปร่งใส 

 
 
 
 

มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

 

๑. มีข้อมูลพื้นฐานถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน  
๒. การพัฒนาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ในการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การบริหารเงินงบประมาณและ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำร
ทุจริต 

1. การด าเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

2. มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

 
 

1. ส่งเสริมการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2. ส่งเสริมมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

 
 
 
 

มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต
มีความโปร่งใสในโรงเรียน 
2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นางสาวกนกพร   
ค าลือไชย 



๗ 

 

มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้น าผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสของ
หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เป็นจุดอ่อน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน ไม่ผ่านการประเมิน คือ 
ต่ ากว่าร้อยละ 85 ระดับ B และเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานในตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยได้ด าเนินการจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ดังนี้  

๑. ปรังปรุงฐานข้อมูลพื้นฐาน 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการบริหารงาน 

๓. พัฒนาการบริหารเงินงบประมาณ 

๔. พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๕. ส่งเสริมความโปร่งใส 

6. ส่งเสริมการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

7. ส่งเสริมมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 

 




