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คำนำ 
 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลออนไลน์ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัดท่ีเป็นจุดแข็งและข้อบกพร่องท่ีเป็นจุดอ่อน
ตัวชี้วัดท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และนำแนวทางผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ. ศ. 2560 – 2564) 

 
 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
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 ส่วนที่ 1  
บทนำ  
 

ความเป็นมา  
      
    สํานักงานคณะกรรมการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตแห ่งชาติ  (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได ้พัฒนา เครื่องมือ 

การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป ้องกันการทุจริต   และเป็นกลไกในการสร ้างความตระหน ักให ้หน่วยงานภาครัฐ 
มีการดําเนินงานอย่างโปร ่งใสและมีคุณธรรม  “ โดยใช้ ช่ือว ่าการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity( and Transparency Assessment: ITA)”ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร ่งใสในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ ได ้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ ท่ีสําคัญของยุทธศาสตร ์ชาติว ่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให ้การประเมินคุณธรรม 
และความโปร ่งใสในการดําเนินงานของหน ่วยงาน  ภาครัฐให ้เป็น “มาตรการป ้องกันการทุจริตเชิงรุก”ท่ีหน ่วยงาน 
ภาครัฐท่ัวประเทศจะต ้องดําเนินการ โดยมุ ่งหวังให ้หน ่วยงาน  ภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมิน 
และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน ่วยงานใน ด้านคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงานได ้ อย่างเหมาะสม   

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์ 
การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560–2564) 
โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินการ และมุ่งเนน้การร่วมดำเนินการ
ขับเคล่ือนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ 

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหนว่ยงาภาครัฐได้กำหนดเป็นตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ. 2561-
2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมินต่ำกว่า 85 คะแนน
ขึ้นไป(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลได้เล็งเห็นความสำคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรมท้ังการบริหารงาน
ภายในหน่วยงานและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม 
รวมไปถึงกระตุ้นให้โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสหกรณ์ของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลูออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ. ศ. 2564 ตัวช้ีวัดการประเมินจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  
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1) การปฏิบัติหน้าท่ี  
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อำนาจ  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการดำเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน  
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต  

เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online)   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี ้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อสถานศึกษา
ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับผู้บริหาสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ท่ีทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี            
นับถึงวันท่ีแจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ท่ีมีต่อสถานศึกษาท่ีประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษานับต้ังแต่ในปีท่ีทำการประเมิน 

     3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของสถานศึกษา เพื่อให้
ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
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ขั้นตอนการประเมิน  
ขั้นตอนการประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดรายละเอียดของการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนมออนไลน์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ 2564 ซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านระบบ ITA Online จำแนกขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
ช่วงเตรียมการประเมิน ช่วงดำเนินการประเมิน และช่วงสรุปผลการประเมินในแต่ละช่วงจะมีข้ันตอนและกรอบระยะเวลาการ
ดำเนินการพอสังเขป ดังนี้  
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ส่วนที่ 2  
การดำเนินงาน  
 

การดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของโรงเรียน                                 
เรณูนครวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลได้ดำเนินการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยการนำของนายเดชา แก้วเช่ือม ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวทิยานุกูลและคณะผู้บริหาร 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและสามารถตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการกำหนดการ
ป้องกันการทุจริตและการให้บริการประชาชนดังนี้  

1. การเตรียมการ 
1.1 ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแนวทางการขับเคล่ือน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  

1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. การดำเนินงาน  

 คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 3.1 การนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการอำนวยการ 3.2 การนิเทศ
กำกับติดตามโดยรูปแบบการนิเทศบูรณาการตามตัวชี้วัด 3.3 รายงานผลการดำเนินงานขับเคล่ือนการดำเนินประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลตามตัวชี้วัด 

3. การนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน 
 3.1 การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการอำนวยการ  
3.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามโดยรูปแบบการนิเทศบูรณาการตามตัวชี้วัด  
3.3 รายงานผลการดำเนินงานขับเคล่ือนการดำเนินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ดำเนินงานของสถานศึกษา  
4. ผลการดำเนินงาน  
 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลได้ดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัด ท่ีเป็นจุดแข็ง และข้อบกพร่องท่ีเป็นจุดอ่อน ตัวชี้วัดท่ีต้องแก้ไข
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โดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาดีขึ้น และนำแนวทางการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มีข้อมูลรายละเอียดท่ีเป็นจุดเด่นและข้อบกพร่องท่ีควรแก้ไข โดยมีมาตรการ
เพื่อขับเคล่ือน ส่งเสริมคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ส่วนที่ 3  
  การวิเคราะห์ผลการประเมิน  
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                      
ของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      ในปีงบประมาณพ.ศ 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้ดำเนินการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยการนำของนายเดชา  แก้วเช่ือม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลคณะผู้บริหาร 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานการ ให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และสามารถตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง การป้องกันการ
ทุจริต และการให้บริการประชาชน ส่งผลให้โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เป็นหน่วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน อันจะเป็นต้นแบบในการปฏิบัติของสถานศึกษาอื่น ๆ โดยได้มีการจัดทำ รวบรวม ปรับปรุงเอกสาร เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ การบริการ การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานทางเว็บไซต์ และท่ีสำคัญได้จัดให้มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมจาก
การประเมินโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 90.86 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเมืองงานอยู่
ในระดับ ระดับ A  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยตัวชี้วัดการใช้อำนาจได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนนส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวช้ีวัดการ
เปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 77.43 คะแนน  

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จาก
การสำรวจความคิดเห็นของครูและบุคลากร ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล และจากเอกสาร หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ ของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
ตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่  ประเด็นตัวชี้วัด  คะแนน  ระดับ  

1  การปฏิบัติหน้าท่ี 99.11 AA 

2  การใช้งบประมาณ 98.34  AA 

3  การใช้อำนาจ 100.00  AA 
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ตัวชี้วัดที่  ประเด็นตัวชี้วัด  คะแนน  ระดับ  

4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 99.44 AA 

5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.33 AA 

6  คุณภาพการดำเนินงาน 92.20 A 

7  ประสิทธิภาพการส่ือสาร 94.66 A  

8  การปรับปรุงระบบการทำงาน 94.71 A  

9  การเปิดเผยข้อมูล  77.43  B  

10 การป้องกันการทุจริต 87.50 B 

 
สรุปคะแนนเฉล่ียรายด้าน 

1. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (30)  = 29.71   
2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (30)  = 28.16  
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (40)  = 32.99  

 
จุดแข็ง  

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนระดับ AA มี 
จำนวน 5 ตัวชี้วัด โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ คะแนน 100 ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ คะแนน 99.44  ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี คะแนน 99.11 ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ
คะแนน 98.34 ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน 98.33 ตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนระดับ A มีจำนวน 3 ตัวชี้วัด 
โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน คะแนน 94.71 ตัวชี้วัดท่ี 7 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร คะแนน 94.66 ตัวที่วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน คะแนน 92.20 และตัวชี้วัดท่ีมีคะแนน
ระดับ B มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต คะแนน 87.50 และตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผย
ข้อมูล คะแนน 77.43  

 สรุปได้ว่า ผลการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency   
Assessment : IIT) ของโรงเรียนเรณูนครวิทยานกุูล มีผลการประเมินทุกตัวช้ีวัดเฉล่ียสูงกว่า 95.00 มีค่าเฉล่ียระดับ A 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีการดำเนินงานเป็น
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ขั้นตอน มีมาตรฐาน มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานได้ โดยมิได้มีการเรียกรับสินบน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเปิดเผยในเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยไม่เอือ้ผล 
ประโยชน์แก่ตนเอง และพวกพ้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การมอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติงาน หรือการคัดเลือก
บุคลากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็นธรรม ไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ มีระบบการยืมทรัพย์สิน
ของราชการท่ีชัดเจนและสะดวก ตรวจสอบได้ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลมีนโยบายการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มีการจัดทำแผนการแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมไปถึงการ
ประเมินประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน โดยมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริต และนำ
ผลการตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต 

สรุปได้ว่า ผลการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency  
Assessment : EIT) โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล มีผลการกำกับทุกตัวช้ีวัดเฉล่ียสูงกว่า 85.00 มีค่าคะแนนระดับ A
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรภายในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้ให้บริการกับผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่องาน หรือผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างเป็นขั้นตอนตามระยะเวลาท่ีกำหนด รวมไปถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างตรงไปตรง 
มาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล โดยไม่เรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด มีการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษา ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา รวมไปถึงข้อมูลท่ีสาธารณชน
ควรรับทราบต่อสาธารณชนในช่องทางท่ีหลากหลาย พร้อมท้ังเปิดช่องทางให้ผู้รับบริการได้ติชม หรือแสดงความ
คิดเห็นได้ เพื่อนำผลดังกล่าวมาปรับปรุง แก้ไขพัฒนาสถานศึกษา ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และกระบวนการ
ทำงานของสถานศึกษา ผ่านช่องทางท่ีสะดวก โดยมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกให้ท้ังผู้บริการและ
ผู้รับบริการ 
จุดอ่อน  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พบว่าตัวชี้วัดท่ีมีผลคะแนนในระดับ B        
มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนน 77.43 และตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  
คะแนน 87.50  
แนวทางการแก้ไข 

 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทำเว็บไซต์ของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โดยเป็น 
รูปแบบของการนำเสนอบนหน้าเว็บไซต์หลัก เพื่อสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลด้านในประเด็น 
ต่าง ๆ เช่น การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การประเมิน
ความเส่ียงเพื่อป้องกันการป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต รวมไปถึง
การกำกับติดตาม การนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การจัดทำเอกสารตามตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้จัดทำการรวมตัวชี้วัดข้อมูลทุกด้าน ทำให้ยากแก่การ
ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลซึ่งมีจำนวนมาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้ดำเนินการตามรายละเอียดต่างๆ
ตามประเด็นของคำถาม ซึ่งจะสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลตามตัวชี้วัดย่อยได้สะดวกและได้ง่ายยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 4  
        มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
 

การนำผลการประเมินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2563 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดท่ีสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)  
มี ดังนี้  

ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต 
แนวทางการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

ข้อ  รายละเอียดข้อมูล  
ที่เผยแพร่  

วิธีการดำเนินการ  ผู้รับผิดชอบ 

1  เจตจำนงสุจริตใน 
การบริหารงานของ
ผู้บริหาร/ประกาศ
นโยบายและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

1. จัดทำประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและ 
และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารสถานศึกษา 
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก                 
ธรรมาภิบาล  
2. ดำเนินการจัดทำการลงนามโดยผู้บริหารคนปัจจุบัน
และจัดทำอย่างน้อย 4 ภาษา เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานภายในจังหวัดและหน่วยงานอื่นท่ัวประเทศ
ลงบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
3. ประกาศนโยบายและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
4. จัดทำคำส่ังผู้รับผิดชอบ 

นางควรคิด อินทจักร์ 
และคณะ 
 

2  การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

1. มีการดำเนินกิจกรรมท่ีผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส  
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เพื่อให้
สาธารณชนเข้าถึงและเข้าชมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
พร้อมท้ังเปิดช่องทางการแสดงความคิดเห็น 

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
นายวิเชียร แก้วมณีชัย 
นางนิษฐ์วดี ชุติภัทรบัณฑิต 
นายทศพล  กยลุน 
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ข้อ  รายละเอียดข้อมูล  
ที่เผยแพร่  

วิธีการดำเนินการ  ผู้รับผิดชอบ 

3  การประเมินความ
เส่ียงการทุจริต
ประจำป ี

1. มีการจัดทำแผนการประเมินความเส่ียงการทุจริต
ประจําป ี 
2. แต่งต้ังคณะการการดำเนินการประเมินความ
เส่ียงประจำปี  
3. ประชุมบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์
ความเส่ียงในการปฏิบัติหน้าท่ี 
4. รวบรวมและจัดทำมาตรการการดำเนินการ
บริหารความเส่ียงเพื่อนำมาดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายวรวุฒิ ศรีมะโรง 
และคณะ 

4  การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียง
การทุจริต 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเส่ียง
ประจำปี  
2. การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน  
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  

นายวรวุฒิ ศรีมะโรง 
และคณะ 

5  การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

1. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ครู บุคลากร
นักเรียนในสถานศึกษา ในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  
2.กำหนดกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อแสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ครู บุคลากร นักเรียน
ในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริตท่ีชัดเจน 

นางสาวสาวิตรี มาตขาว 
และคณะ 

 
1) โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จัดทำโครงการ/กจิกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีแนวทางสอดคล้องหรือ 

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา  
2) โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ดำเนินการป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน 

ความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตป 
3) โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
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ตัวชี้วัดท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ เพื่อขับเคล่ือน 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำกับผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนด
แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

 
ปัญหาและอุปสรรค  

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ปีงบประมาณ  
2563 - 2564 นั้น ประเทศไทยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลให้
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พบปัญหาและความยากลำบากในการขับเคล่ือนโรงเรียนสุจริตอในการจัดการอบรม
สัมมนาอกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งจะต้องแก้ไข โดย
การจัดประชุมออนไลน์ตามช่องทางต่าง ๆ ทำให้ประสิทธิผลของการประสานงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างไม่ปกติ
เท่าท่ีควร  
 
ข้อเสนอแนะ  

เงื่อนไขเวลาและปฏิทินในการดำเนินงานของการประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลให้การดำเนินงานในส่วนของกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ไม่สามารถดำเนินการได้ 


