
ผลการดาํเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในโรงเรียนบา้เหล่านาดี  ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนบา้นบา้นเหล่านาดี ไดป้ระกาศใชม้าตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ จดัซืHอ

จดัจา้งมาตรการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการป้องกนัการรับสินบน มาตรการป้องกนั การขดักนั

ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วน ร่วมในการ

ดาเนินงานมาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจ และมาตรการจดัการเรืMองร้องเรียนการทุจริต เพืMอ แกไ้ข

ขอ้บกพร่อง จุดอ่อนทีMตอ้งเร่งแกไ้ขโดยเร่งด่วน และพฒันาในประเดน็ทีMตอ้งพฒันาใหดี้ขึHน ซึM งไดมี้การ ปฏิบติั

ตามมาตรการอยา่งเป็นรูปธรรม ทัHงการกากบั ติดตาม และการสรุปรายงานผล ไดก้าหนดใหก้ลุ่มงานได ้รายงาน

ผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี

ทุกเชา้วนัพธุหลงัพธุเชา้ข่าวสพฐ. ซึM งผูรั้บผดิชอบโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสไดมี้ การบนัทึกขอ้มูล 

รวบรวม วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุป ผลการดาํเนินงาน และนาํเสนอขอ้มูลผลการ ดาํเนินงานตามแต่ละ

มาตรการ ดงันีH   

4.1 ผลการดาํเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

1. ผลการดาํเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจดัซืHอจดัจา้ง บุคลากร เจา้หนา้ทีM 

และผูมี้ส่วนเกีMยวขอ้งในการดาเนินงานการจดัซืHอจดัจา้งของโรงเรียน ไดมี้การดาํเนินการ ตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสในการจดัซืHอจดัจา้ง ตามทีMไดก้าหนด อยา่งเป็นรูปธรรม ดงันีH   

1.1 มีการเผยแพร่แผนการจดัซืHอจดัจา้งตามพระราชบญัญติัการจดัซืHอจดัจา้ง และการ บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 ผา่นทางเวบ็ไซต ์https://www.kdk.kkzone1.go.th/                            

1.2 มีการจดัซืHอจดัจา้งเป็นไปตามรายละเอียด วธีิการ ขัHนตอนของระเบียบ กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซืHอ

จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามระบบ e-GP                     

1.3 มีการสรุปผลการจดัซืHอจดัจา้งในแต่ละเดือนใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย และบุคคลภายนอก ไดรั้บทราบขอ้มูล

เกีMยวกบัการจดัซืHอจดัจา้งอยา่งเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได ้                                    

1.4 มีคณะกรรมการทีMไดรั้บการแต่งตัHงตามคาํสัMงทีM 38/2565 ลงวนัทีM 19 พฤษภาคม 2565 เป็นผูค้อยกาํกบั 

ติดตาม และควบคุมใหด้าํเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน การจดัซืHอจดัจา้งอยา่ง

ใกลชิ้ด ทัHงนีH เพืMอการดาํเนินงานเป็นดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้                                                       

2. ผลการดาํเนินงานตามมาตรการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณะ บุคลากร เจา้หนา้ทีM และผูมี้ส่วนเกีMยวขอ้ง

ในการดาํเนินงานการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณะของโรงเรียนบา้นเหล่านาดีไดมี้การดาํเนินการตาม

มาตรการมาตรการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณะ ตามทีMไดก้าํหนด อยา่งเป็นรูปธรรม ดงันีH                              



2.1 มีการจดัทาํบนัทึกขอ้ความเพืMอขออนุญาตนาขอ้มูลขึHนสู่เวบ็ไซตข์องโรงเรียนบา้นเหล่านาดี                                   

2.2 มีการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องโรงเรียนบา้นบา้นเหล่านาดี 

https://www.kdk.kkzone1.go.th/                                                             
3. ผลการดาํเนินงานตามมาตรการป้องกนัการรับสินบน บุคลากร เจา้หนา้ทีM และผูมี้ส่วนเกีMยวขอ้งใน การ

ดาํเนินงานการป้องกนัการรับสินบนของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี ไดมี้การดาํเนินการตาม มาตรการป้องกนัการ

รับสินบน ตามทีMไดก้าหนด อยา่งเป็นรูปธรรม ดงันีH                      

3.1 มีการจดัประชุมเพืMอวเิคราะห์ความเสีMยงในการปฏิบติังานใหก้บับุคลากรภายในโรงเรียนเพืMอเป็น การสร้าง

ความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังานทีMถูกตอ้งและป้องกนัการทุจริตในหนา้ทีM เช่น การรับสินบน การ รับ

ของขวญั ของรางวลัต่างๆ จากผูม้าติดต่องาน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย       

3.2 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวนิยัใหก้บับุคลากรในหน่วยงาน เช่น กิจกรรมไหว ้ขอพรจาก

ผูอ้าวโุสโดยไม่มีของขวญั ของกาํนลั ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสาํคญัๆ ต่างๆ โดยไม่มีการ รับสินบน 

4. ผลการดาํเนินงานตามมาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ ส่วนรวม

บุคลากร เจา้หนา้ทีM และผูมี้ส่วนเกีMยวขอ้งในการดาเนินงานการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ ส่วนตน

กบัผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี ไดมี้การดาเนินการตามมาตรการ ป้องกนัการขดักนั

ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม ตามทีMไดก้าหนด อยา่งเป็นรูปธรรม ดงันีH                            

- มีการประชุมเพืMอแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม เพืMอใหบุ้คลากร ภายใน

สาํนกังานเขตพืHนทีMและผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดความตระหนกัในการปฏิบติั หนา้ทีM 

สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมได ้                                    

5. ผลการดาํเนินงานตามมาตรการใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

บุคลากร เจา้หนา้ทีM และผูมี้ส่วนเกีMยวขอ้งในการดาเนินงานการใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วม ในการดา

เนินงานของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี ไดมี้การดาํเนินการตามมาตรการใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมใน

การดาํเนินงาน ตามทีMไดก้าหนด อยา่งเป็นรูปธรรม ดงันีH  

5.1 มีการเชิญผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มาร่วมในการดาํเนินงาน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา มาร่วมประชุมวาง

แผนการดาํเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 

6. ผลการดาเนินงานตามมาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจ บุคลากร เจา้หนา้ทีM และผูมี้ส่วนเกีMยวขอ้งในการ

ดาํเนินงานการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจของ โรงเรียนบา้นเหล่านาดี ไดมี้การดาํเนินการตามมาตรการ

ตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจตามทีMไดก้าํหนด อยา่งเป็นรูปธรรม ดงันีH                           

6.1 มีการจดัทาํช่องทางในการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจโดยการเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ มาแสดง

ความคิดเห็นในการดาเนินงานของผูบ้ริหารการศึกษาของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี เวบ็ไซต ์หลกัของโรงเรียน 

6.2 มีการจดัประชุมใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนไดส่้วนเสียเขา้มาร่วมในการตรวจสอบการดาํเนินงานของ องคก์ร             



7. ผลการดาเนินงานตามมาตรการจดัการเรืMองร้องเรียนการทุจริต บุคลากร เจา้หนา้ทีM และผูมี้ส่วนเกีMยวขอ้งใน

การดาเนินงานการจดัการเรืMองร้องเรียนการทุจริตของ โรงเรียนบา้นเหล่านาดี ไดมี้การดาํเนินการตามมาตรการ

จดัการเรืMองร้องเรียนการทุจริตตามทีMได ้กาํหนดอยา่งเป็นรูปธรรม ดงันีH  7.1 มีการจดัทาแนวปฏิบติัเรืMอง

ร้องเรียนการทุจริต เพืMอใชเ้ป็นคู่มือในการดาเนินงานและจดัการ เรืMองร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนบา้นกดุ

กวา้งประชาสรรค ์ 

7.2 มีการจดัทาช่องทางแจง้เรืMองร้องเรียนการทุจริต ผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรงเรียนบา้นเหล่านาดี เพืMอบุคลากรใน

สาํนกังานเขต บุคคลภายนอก ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มาแจง้เรืMองร้องเรียนผา่น ช่องทางนีHไดอ้ยา่งสะดวกและ

รวดเร็วยิMงขึHน                                                                    

7.3 มีการจดัทาํรายงานสรุปผลการแจง้เรืMองร้องเรียนการทุจริตและรายงานผลผา่นทางเวบ็ไซต ์เพืMอให ้

สาธารณชนไดรั้บรู้และรับทราบขอ้มูลเรืMองร้องเรียนการทุจริตประจาปีของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี                         

4.2 ผลการประเมินความสามารถของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของ

หน่วยงานในการแกไ้ขปัญหา จุดอ่อน จุดทีMควรพฒันา โรงเรียนบา้นเหล่านาดี ไดมี้การประกาศใชม้าตรการ 

และกาํกบั ติดตามการใชม้าตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของโรงเรียนเหล่านาดี 

อยา่งเป็นระบบ ตามขัHนตอน และมีความโปร่งใสในการดาํเนินงาน ซึM งสามารถสรุปผลการดาเนินงานจากการ

ประชุมทุกวนัพธุ หลงัพธุเชา้ข่าว สพฐ. และการดาเนินงานทีMแสดงถึงการดาเนินการตามาตรการทีMไดด้าเนินการ

อยา่งเป็น รูปธรรม มีผลการดาเนินการ ดงันีH                                   

1. บุคลากรทุกคนรับรู้ รับทราบ ถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน ภายใน

หน่วยงานของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี  ดงัจะเห็นไดจ้ากการเขา้รับการประชุมชีHแจงและ ประกาศมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของผูอ้านวยการโรงเรียนบา้นเหล่านาดี                 

3. หลงัจากทีMกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและกาํหนดปฏิทิน กาํหนด

ผูรั้บผดิชอบแลว้ แต่ละกลุ่มงานไดน้ามาตรการสู่การปฏิบติั เพืMอใหผ้ลการดาํเนินงานต่าง ๆไดรั้บการ แกไ้ขดงั

รายละเอียด ตัHงแต่ 02, 07, 08, 09 และ 010 จากการดาํเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ

โปร่งใสในการดาํเนินงานของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มี ผลการดาํเนินงานทีM

นาํสู่การแกไ้ขประเดน็ทีMเป็นขอ้บกพร่อง/จุดอ่อนและประเดน็ทีMควรพฒันาของโรงเรียนบา้นเหลา่นาดใีหดี้ขึHน 

ซึM งมีการดาเนินงานตามกรอบและภารกิจของงานอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและมี ความโปร่งใสตามมาตรการทีMได้

กาํหนดไวท้ัHง 7 มาตรการ โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูเ้กีMยวขอ้งและผูรั้บบริการ สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและร่วมในการดาํเนินงานเพืMอแสดงถึงการปฏิบติังานอยา่งซืMอสตัย ์สุจริต เป็นระบบและมีความ

โปร่งใสของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี 



ปัญหา อุปสรรค  

1. ปัญหาในการดาํเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี มีการ

ปรับเปลีMยนผูรั้บผดิชอบงานคนใหม่ ทาํใหก้ารดาเนินงานไม่ต่อเนืMอง                     

2. ปัญหาการดาํเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี เป็นภารกิจส่วนรวม

ขององคก์รทีMผูป้ฏิบติังานเกีMยวขอ้งกบัทุกฝ่ายทาใหก้ารประสานงานในดา้นขอ้มูล ต่างๆ อาจจะเกิดความล่าชา้ไม่

สมบูรณ์ของขอ้มูลในบางภารกิจ เพราะบุคลากรทุกลุ่มงานอาจมีภารกิจอืMน ๆ ทาใหง้านในส่วนของขอ้มูลตาม

ตวัชีHวดั OIT อาจจะมีการดาเนินงานไม่รวดรวด และต่อเนืMองเท่าทีMควร                            

3. เนืMองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืHอไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ทาใหก้าร ดาํเนินงาน

เพืMอทาการขบัเคลืMอนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบา้นเหล่านาดี  ทาํใหไ้ม่

สามารถดาํเนินงานอาจจะมีความคลาดเคลืMอน ล่าชา้ และปฏิบติังานไดไ้ม่เตม็ทีMเท่าทีMควร     

4. การจดัสรรงบประมาณมีความล่าชา้ ทาใหก้ารดาเนินงานบางกิจกรรมตอ้งเร่งรีบและเกินกาํหนด ระยะเวลา 

5. รายละเอียดประเดน็การประเมินตามตวัชีHวดัของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีความ ล่าชา้ในการ

ชีHแจงรายละเอียดของขอ้มูลในประเดน็การประเมินใหม่  

ขอ้เสนอแนะ                                          

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี ควรเป็นภารกิจ ประจาํของกลุ่มงานใด

กลุ่มงานหนึMงภายในโรงเรียน เพืMอใหมี้การดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเนืMอง                               

2. ควรมีแผนการดาํเนินงานโดยจดัทาํปฏิทินผูรั้บผดิชอบในการขบัเคลืMอนใหเ้ป็นระบบอยา่งเป็น ชดัเจนและดา

เนินการตามแผนอยา่งเคร่งครัด                                                                       

3. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืHอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดาํเนินการใน ระบบ

ต่างๆ ทัHงการจดัประชุม สมัมนา อบรม อาจจะมีขอ้จากดั ดงันัHนอาจจะใชก้ารบูรณาการในการดาเนิน กิจกรรม

หรืออาจจะมีการประชุมชีHแจงผา่นระบบออนไลน์                           

4. หน่วยงานตน้สงักดัควรจดัสรรงบประมาณใหต้ัHงแต่ตน้ปีงบประมาณ ตลอดจนควรชีHแจง รายละเอียดของ

ขอ้มูลตามประเดน็การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตัHงแต่ตน้ ปีงบประมาณ เพืMอให้

โรงเรียนไดมี้เวลาในการดาเนินการ  

 


