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คำนำ 

 

ตามที่โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ได้ดีขึ ้นแนวทางการนำผล
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ การกำหนดมาตรการและแนว
ทางการกำกับติดตาม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

                                                                                       โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

            หน้า 

ประเด็นการป้องกันการทุจริต         ๑ 

ผลการกำกับติดตาม          ๑ 

ตัวชี้วัดที่เป็นประเด็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน     ๒ 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)     ๒ 

 ผลการกำกับติดตาม         ๓ 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     ๔ 

 (๐๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล) 

 ผลการกำกับติดตาม         ๔ 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส       ๕ 

 (๐๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

 ผลการกำกับติดตาม         ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเดน็การปอ้งกันการทุจรติ (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต) 

ประเด็นการกำกับ ติดตาม 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและแสดงความโปร่งใสในหน่วยงาน 

- แสดงผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและแสดงความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

- มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและแสดงความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ในข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

- เป็นการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลการกำกับ ติดตาม 

 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษถ์าวรคุณ) จึงกำหนดการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  เมื่อวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ และตามรายละเอียดการวิเคราะห์ตัวชี้วัด โดยรายงานการกำกับติดตาม ตามประเด็นตัวช้ีวัดที่
เป็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ส่วนจำนวนครั้งในการกำกับติดตามแต่ละตัวช้ีวัดย่อย จะไม่
เท่ากัน มีความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่เปน็ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 

ตัวชี้วัดที่ย่อย ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

  ๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ผลการกำกับ ติดตาม 

 วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 

๑.  การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานที่เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกกลุ่ม / หน่วยให้
ถูกต้อง ชัดเจน 

๒. แนะนำให้มีผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัดทำภาระงานที่จะใช้ร่องรอยการทำงานตอบคำถาม OIT ใน
การประเมิน  ITA ๒๐๒๒ 

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. (ครั้งที่ ๒) 

๑. การกำกับ ติดตาม โดยทบทวนค่าคะแนนที่ได้จากผลการประเมิน  ITA ๒๐๒๑  เทียบและ
ร่องรอยหลักฐานที่ตอบแบบ ITA (๐๖) แนะนำผู้รับผิดตัวช้ีวัดศึกษาข้อมูล / ประเด็นการ
ประเมินใน ๐๖ และเตรียมคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปพลางก่อน 

๒. ผู้รับการนิเทศ ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย แสดงรายละเอียดความก้าวหน้าของการเตรียม
ข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันที่ ๘ มถิุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (ครั้งที่ ๓) 

๑. ติดตามการเตรียมข้อมูลสำหรบัการตอบข้อมูล OIT (๐๖) ควบคู่กับคู่มือการประเมิน ITA 
๒๐๐๒ 

๒. นัดกำหนดการส่งงาน เข้าพบให้คำแนะนำการตอบข้อมูลเป็นรายตัวชี้วัดหลังการเลิกงานการ
ปรับแก้งานตามประเด็นในคู่มือฯ  

 

สรุปการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับทุกกลุ่ม / หน่วย เก็บร่องรอยหลักฐานการตอบคำถาม OIT บรรลุตามเป้าหมาย 

 



ตัวชี้วัดที่ย่อย ๙.๔  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๐๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 

ผลการกำกับ ติดตาม 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 

๑.  การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้
ถูกต้อง ชัดเจน 

๒. แนะนำให้มีผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัดทำภาระงานที่จะใช้ร่องรอยการทำงานตอบคำถาม OIT ในการ
ประเมิน ITA ๒๐๒๒  

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. (ครั้งที่ ๒) 

๑. ติดตามเตรียมข้อมูล OIT (๐๒๖) ควบคู่กับการประเมิน ITA ๒๐๒๒ 

๒. นัดกำหนดส่งงาน เข้าพบให้คำแนะนำการตอบข้อมูลเป็นรายตัวช้ีวัดหลังการเลิกงานปรับแก้งานตาม
ประเด็นในคู่มือ ฯ 

สรุปการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เกบ็ร่องรอยหลักฐานการตอบคำถาม OIT บรรลุตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ย่อย ๙.๕  การส่งเสริมความโปร่งใส 

๐๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ผลการกำกับ ติดตาม 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 

๑. การกำกับ ติดตาม การดำเนินเกี่ยวกับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ช่องทางบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานโดยแยกต่างหากจากช่องทางการ
ร้องเรียนทั่วไป เพื่อคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการการจัดเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒. แนะนำให้มีผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัดทำภาระงานที่จะใช้ร่องรอยการทำงานตอบคำถาม OIT ในการ
ประเมิน ITA ๒๐๒๒ 

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ครั้งที่ ๒) 

๑. ติดตามการเตรียมข้อมูล OIT (๐๓๐) ควบคูก่ับคู่มือการประเมิน ITA ๒๐๒๒ 

๒. นัดกำหนดส่งงาน เข้าพบให้คำแนะนำการตอบข้อมูลเป็นรายตัวชี้วัดปรับแก้งานตามประเด็นในคู่มือฯ 

สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับช่องทางที
บุคคลภาพนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน เก็บร่องรอยหลักฐานการตอบคำถาม OIT บรรลุตามเป้าหมาย 

 

ทั้งนี้ นายชัยวุฒิ  พิชญบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้กำกับ ติดตาม การ
ดำเนินการประเมิน ITA Online ๒๐๒๒ ตวัช้ีวัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ตัวชี้วัดย่อย
ที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๐๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล) 
และตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๕ การสง่เสริมความโปร่งใส (๐๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

 

 

  


