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ค ำน ำ 
 รายงานการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของโรงเรียน
มาบอ ามฤตวิทยา เป็นการแสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายใน              
โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา เพ่ือให้การป้องกันการทุจริตไปสู่ความยั่งยืน จึงได้ด าเนินงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90 โรงเรียน
มาบอ ามฤตวิทยา จึงได้จดัท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา จึงได้ก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตมีรายละเอียดตาม
เอกสารรายงานผลการด าเนินงานการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ
โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา
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สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
ส่วนที ่1    ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
 

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของโรงเรียน 
  มาบอ ามฤตวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1 

- การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA เพ่ือน าไปสู่การปรับปรับปรุง แก้ไขและ 
 พัฒนาให้ผลการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
 โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2 

ส่วนที่ 2 การด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
 หน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 - มาตรการการการเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล) 13 
 - มาตรการการป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต) 16 
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ส่วนที่ 1 

ผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ 

  
 จากการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยบุคลกากรในโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ท าให้มีผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้
คะแนน ITA เฉลี่ยร้อยละ 73.88 โดยแยกตามประเด็น 3 ด้าน คือ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) 
ได้คะแนนเฉลี่ย 26.31 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 24.18 และการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 23.38 ซึ่งท าให้โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ได้ระดับคุณภาพ C          
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
            โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา จึงได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และก าหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ดังนี้ 
 
1. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 
 1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนเฉลี่ย 73.88 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
อยู่ในระดับ C (Fair) โดยมีตัวชี้วัดที่ 3 ได้คะแนนสูงสุด 95.32 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัด
อ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 ได้คะแนน 37.50 คะแนน 
 1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา       
ที่ผ่านมา (พ.ศ.2563 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA เพิ่มข้ึน/ลดลง ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2563 84.40 - - 
2564 73.88 ลดลง - 10.52 

 1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาเป็นราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จากการส ารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา/ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก คือผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา และผลการประเมินตาม
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จากเอกสาร หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
มาบอ ามฤตวิทยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นกำรประเมิน คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 95.32 AA ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 90.85 A ผ่าน 
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5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.41 A ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 86.26 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 83.75 B ไมผ่่าน 
2 การใช้งบประมาณ 82.22 B ไม่ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 79.42 B ไมผ่่าน 
8 การปรับปรุงการท างาน 78.56 B ไมผ่่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.96 B ไม่ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 37.50 F ไม่ผ่าน 

 หมำยเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
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 

 
2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนมำบอ ำมฤต
วิทยำ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำให้ผลกำร 
ด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ให้ดีขึ้น 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายตัวชี้วัดที่แสดงถึงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ เพ่ือให้อยู่ในล าดับต้น ๆ 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
 
 2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกเป็นรายตัวชี้วัดที่แสดงถึงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียน
มาบอ ามฤตวิทยา ดังนี้ 
  1) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 โดยจ าแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.32 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.22  
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   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.85  
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.75  
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.41  
  2) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 โดยจ าแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 86.26  
   ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 76.96  
   ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.56  
  3) ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 โดยจ าแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.42  
   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 37.50  
 
 2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไขโดย
เร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ดังนี้ 

จุดแข็ง 
(ตัวช้ีวัดได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 90) 

จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีจะต้องแก้ไข 
(ตัวช้ีวัดได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 90) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ได้คะแนนร้อยละ 95.32 

 

เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน 
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนใน
หน่วยงานของตนเอง ประเด็นที่ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบั ติ ง านหรื อด า เนิ นการตามขั้ น ตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนรวม       
จะเห็นได้ว่าบุคลากรในโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
ปฏิบัติ งานอย่างมุ่ งมั่น เต็มความสามารถและ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ รับผิดชอบอย่างมี
คุณธรรมรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดการรับเงิน 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ 
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จุดแข็ง 
(ตัวช้ีวัดได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 90) 

จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีจะต้องแก้ไข 
(ตัวช้ีวัดได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 90) 

ตวัชี้วัดที่ 2 กำรใช้อ ำนำจ 
ได้คะแนนร้อยละ 90.85 

 

เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไป
ท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง จะเห็นได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานมีความ
เชื่อมั่นในการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ไม่มีการแทรกแซง
จากผู้ มี อ านาจ เชื่ อมั่ น ในการ ใช้ อ านาจขอ ง
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

 

 
 2.3 วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 มีที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไขโดย
เร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ดังนี้ 
 

จุดแข็ง 
(ตัวช้ีวัดได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 90) 

จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีจะต้องแก้ไข 
(ตัวช้ีวัดได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 90) 

 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
ได้คะแนนร้อยละ 86.26 

 เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ     
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
คุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
ได้แก่ การให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้ รับบริการที่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน และคู่ค้า
คู่สัญญาของถานศึกษา โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา
จะต้องพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ
ให้ดียิ่งขึ้น 
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จุดแข็ง 
(ตัวช้ีวัดได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 90) 

จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีจะต้องแก้ไข 
(ตัวช้ีวัดได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 90) 

 ตัวช้ีวัดที่  7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
ได้คะแนนร้อยละ 76.96 

 เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกสถานศึกษา       
ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารผ่านช่องทางที่
หลากหลายยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อ 
แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนในต่อหน่วยงาน 
เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

 ตัวช้ีวัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน  
               ได้คะแนนร้อยละ 78.56 

 เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนมาบ
อ ามฤตวิทยาต่อการปรับปรุงระบบการท างานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่า โรงเรียนมาบ
อ ามฤตวิทยา ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ และควร
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา 

  
           2.4 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไขโดย
เร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ดังนี้ 

จุดแข็ง 
(ตัวช้ีวัดได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 90) 

จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีจะต้องแก้ไข 
(ตัวช้ีวัดได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 90) 

 ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 
ได้คะแนนร้อยละ 79.42 

 เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการเปิดเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
เ พ่ือ เปิ ด เผยข้ อมู ลต่ า ง  ๆ  ของหน่ วยงานให้
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สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พ้ืนฐานข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล  (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน            
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้แก่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม     
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน จะเห็นได้ว่า โรงเรียนมาบอ ามฤต
วิทยาควรมีการน าประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยามาเป็นวาระในการ
ประชุ ม ผู้ มี ส่ ว น เกี่ ย ว ข้ อ ง  ได้ แก่  ผู้ ป กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ค้าเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

 ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
ได้คะแนนร้อยละ 37.50 

 เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการเปิดเผยข้อมูลที่ เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา
เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ              (1) 
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No 
Gift Policy) การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ (2) มาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต จะ
เห็นได้ว่า โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาควรมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส



10 
 

 
 

ในการด าเนินงานของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาในปี
การศึกษา 2564 รวมทั้งควรมีมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 2 
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมของโรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
 โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ได้ด าเนินการจัดท ามาตรการภายใน เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานพร้อมทั้งได้ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ก าหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ มีการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้น าผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
ที่มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90 คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 82.86 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
25.00 ทั้งนี้โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ได้ด าเนินการรตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
มำตรกำรกำรเปิดเผยข้อมูล (ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล) 
 - จัดท าแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา 
 - จัดท าข้อมูลผู้บริหาร 
 - จัดท าข้อมูลหน้าที่อ านาจหน้าที่และอ านาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
 - จัดท าภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปีมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น 
ยุทธศาสตร์หรือ แนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
 - จัดท าข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่  สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้หมายเลข
โทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์(e–mail) ที่สามารถติดต่อได้และแผนที่ตั้งสถานศึกษา 
 - จัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ สถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน 
 - จัดท าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ หน้าที่หรือภารกิจของ
สถานศึกษา 
 - จัดท าเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงาน
สามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น  
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ 
 - จัดท าข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
สถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น เพจเฟสบุค๊โรงเรียน เว็บไซต์โรงเรยีน เป็นต้น 
 - จัดท าแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง
เช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
 - จัดท าแผนรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
 - จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 - จัดท าคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในสถานศึกษา 
 - จัดท าช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในสถานศึกษา 
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 - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา ข้อมูล
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 - จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
 ทางโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาได้ด าเนินการตามมาตรการการเปิดเผยข้อมูล จะเห็นได้ว่าโรงเรียนมาบ
อ ามฤตวิทยาได้จัดท าข้อมูล คู่มือ และแผนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
มำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริต (ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต) 
 - จดัท าประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล/ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
 - จัดท าประกาศนโยบายและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 - มีการด าเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
 - จัดท าแผนการประมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 - ด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 - จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ 
 - จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต 
 - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตหรือโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
 ทางโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาได้ด าเนินการจัดท าประกาศเจตจ านงของผู้บริหารต่อการต่อต้านการ
ทุจริต มีการจัดท าประกาศนโยบายและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน มีการจ าท ากิจกรรมเพ่ือ
การจัดการความเสี่ยงและกิจกรรมแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่  มีท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต รวมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เป็นยกระดับคุณภาพของการประเมินให้มีระดับที่สูงขึ้น



 
 

 
 

 


