
การดาํเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

 โรงเรียนบ้านเหล่านาด ีประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๕  

การขบัเคลื+อนการดาํเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผูบ้ริหารของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี ใหค้วามสาํคญัและให ้ ความร่วมมือใน

การขบัเคลื+อนอยา่งเตม็กาลงัความสามารถ การขบัเคลื+อนนาํโดย วา่ที+ร้อยตรีมานพ อานจนัทึก ผูอ้านวยการ

โรงเรียนรวมทัPงบุคลากรทางการศึกษาและเจา้หนา้ที+ทุกคน ทุกฝ่ายที+เห็นความสาคญั และ ตระหนกัถึงความ

สาคญัของการประเมิน โดยมีความตัPงใจในการจดัทาํเอกสารตามภาระงานและจดัส่งเอกสาร หลกัฐานและรับ

การประเมิน  ITA Online (IIT, EIT, OIT) และส่งผลใหก้ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรียนบา้นเหล่านาดีไดค้ะแนน 

๗๘.๖๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงกาํหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดาํเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนบา้นเหล่านาดี ดงัต่อไปนีP   

๑.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี 

๑.๑ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวมระดบัเขตพืPนที+ จากการประเมินโรงเรียนทัPงสิPน ๕๐ โรง ไดค้ะแนนเฉลี+ย

ร้อยละ ๗๘.๖๒ ซึ+ งถือวา่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยูใ่น ระดบั B  

(Excellence) 

๑.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของโรงเรียน ประจาํปี งบประมาณ                 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดค้ะแนน ๗๘.๖๒ ซึ+ งถือวา่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยูใ่น ระดบั B โดย 

ตวัชีPวดั ๑ - ๗  ไดค้ะแนน ๘๐ คะแนน ขึPนไป ส่วนตวัชีPวดัที+ไดค้ะแนนต่ากวา่ตวัชีPวดัอื+น ๆ คือ ตวัชีPวดั ๙ และ ๑๐  

ไดค้ะแนน ๕๕.๗๔ คะแนน   

๑.๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของโรงเรียนบา้นแหล่านาดี พ.ศ. 

๒๕๖๔ สรุปไดด้งันีP   

 

 



งบประมาณ พ.ศ.   

 

คะแนน ITA พฒันาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

๒๕๖๔ ๗๘.๖๒   

๑.๔ วเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจาปี ๒๕๖๔ จาํแนกตามเครื+องมือที+ใชใ้นการ ประเมินโดยมีคะแนน

ทัPง ๓ ส่วน ตามแหล่งขอ้มูลการประเมิน ดงันีP   

๑) คะแนนจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประจาปี 

๒๕๖๔ ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละเฉลี+ย ๒๖.๘๘ จากค่านา้หนกัคะแนน ๓๐ คะแนน  

๒) ผลการประเมินจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

ประจาปี ๒๕๖๔ ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละเฉลี+ย ๒๙.๔๔ จากค่านา้หนกัคะแนน ๓๐ คะแนน  

๓) คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) ประจาปี ๒๕๖๔ ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละเฉลี+ย ๒๒.๓๐ จากค่านา้หนกัคะแนน ๓๐ คะแนน 

๒. การวเิคราะห์ขอ้มูลผลการประเมิน ITA ไปูสู่ปรับปรุง แกไ้ขการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียนบา้นเหล่านาดี ประจาํปี

งบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นรายตวัชีPวดั มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในแต่ละตวัชีPวดัที+แสดงใหเ้ห็นถึงจุดแขง็ และจุดที+

ตอ้งพฒันาไว ้ดงัต่อไปนีP   

๒.๑ ผลการประเมินแบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) ตวัชีPวดัที+ ๑-๕ ไดค้ะแนนเท่ากบั ๗๘.๖๒ อยูใ่นระดบั B บ่งชีPใหเ้ห็นวา่หน่วยงานมีแนวโนม้

การดาํเนินงานที+เป็นไปตามหลกัการความโปร่งใสและการมีมาตรฐานการ ปฏิบติังาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มี

ความเชื+อมั+นและแสดงความไวว้างใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารที+มุ่งสู่ การป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตอยา่งมีประสิทธิภาพ มีจุดแขง็และจุดที+ตอ้งพฒันาไวด้งัต่อไปนีP   

จุดแขง็ (ตวัชีPวดัที+ไดค้ะแนนมากกวา่ร้อยละ ๙๐) จาํนวน ๕ ตวัชีPวดั คือ 

(๑) ตวัชีPวดัที+ ๑ การปฏิบติัหนา้ที+ โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ ๙๗.๖๓ เป็นคะแนนจากการ  



ประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน 

ประเดน็ที+เกี+ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยยดึหลกัตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบติังานหรือดาํเนินการตาม 

ขัPนตอนและระยะเวลาที+กาหนดไว ้ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ หน่วยงานมีแนวโนม้ในการดาํเนินงานที+เป็นไปตาม 

หลกัการความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบติังาน แต่อยา่งไรกดี็ หน่วยงานควรใหค้วามสาํคญัมากขึPนในการ 

ปฏิบติังานของบุคลากรในการใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อทั+วไปแก่ผูม้าติดต่อทั+วไปกบัผูม้าติดต่อที+รู้จกักนัเป็นส่วน 

ตวัอยา่งเท่าเทียมกนั  

(๒) ตวัชีPวดัที+ ๒ การใชง้บประมาณ โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ ๘๐.๓๓ เป็นคะแนนจากการ ประเมินการ

รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเดน็ที+เกี+ยวขอ้ง กบัการใชจ่้าย

งบประมาณ นบัตัPงแต่การจดัทาแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อยา่งโปร่งใส จนถึงลกัษณะการ

ใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานอยา่งคุม้ค่า เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละไม่เอืPอประโยชน์ ต่อตนเองและพวก

พอ้ง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื+องต่างๆ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน

กระบวนการจดัซืPอจดัจา้งและการตรวจรับพสัดุดว้ย เห็นไดว้า่ หน่วยงานควรใหค้วามสาคญั กบั การเปิดโอกาส

ใหบุ้คลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ ของหน่วยงานตนเองได ้ 

(๓) ตวัชีPวดัที+ ๓ การใชอ้านาจ โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ ๙๕.๘๘ เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้

ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใชอ้านาจของผูบ้งัคบับญัชาของตนเอง ในประเดน็ที+เกี+ยวขอ้งกบั การ

มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบติังาน การคดัเลือกบุคลากรเพื+อใหสิ้ทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ+ งจะตอ้ง 

เป็นไปอยา่งเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบติั เห็นไดว้า่ บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื+อมั+นต่อการใชอ้านาจ 

ของผูบ้งัคบับญัชาต่อการมอบหมายงาน  

(๔) ตวัชีPวดัที+ ๔ การใชท้รัพยสิ์นของทางราชการ โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ ๘๔.๗๔ เป็น คะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใชท้รัพยสิ์นของทางราชการ ในประเดน็ ที+เกี+ยวขอ้งกบั

พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพยสิ์นของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือนาไปให้

ผูอื้+น และพฤติกรรมในการขอยมืทรัพยสิ์นของทางราชการ ทัPงการยมืโดยบุคลากรภายใน หน่วยงานและการยมื

โดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ+ งหน่วยงานจะตอ้งมีการยมืที+ชดัเจนและสะดวก เห็น ไดว้า่ บุคลากรได้

รับทราบและนาํไปปฏิบติั และมีการตรวจสอบการใชท้รัพยสิ์นของทางราชการ  

(๕) ตวัชีPวดัที+ ๕ การแกไ้ขปัญหาการทุจริต โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ ๘๙.๓๘ เป็นคะแนนจาก การ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแกไ้ขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเดน็ที+  



เกี+ยวขอ้งกบัการใหค้วามสาํคญัของผูบ้ริหารสูงสุดในการต่อตา้นการทุจริตอยา่งจริงจงั โดยหน่วยงานมีการ จดั

ทาแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต เพื+อใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาการทุจริตอยา่งเป็น รูปธรรม  

๒.๒ ผลการประเมินแบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) ตวัชีPวดัที+ ๖-๘ ไดค้ะแนนเท่ากบั ๙๘.๑๕ อยูใ่นระดบั AA (Excellence) บ่งชีPใหเ้ห็นวา่

ประชาชนหรือผูรั้บบริการมีความเชื+อมั+นในคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานวา่ยดึหลกัตาม มาตรฐาน

ขัPนตอนและระยะเวลาที+กาหนดไว ้ โดยมีการใหข้อ้มูลที+ชดัเจนแก่ผูรั้บบริการอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ นาํ

ผลประโยชน์ของพวกพอ้งอยูเ่หนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบวา่มีการเรียกรับสินบนทัPงเป็นเงิน 

ทรัพยสิ์นและผลประโยชน์อื+นๆ ที+อาจคานวณเป็นเงินได ้ อยา่งไรกดี็ มีจุดแขง็และจุดที+ควรพฒันาไวด้งัต่อไปนีP  

จุดแขง็ (ตวัชีPวดัที+ไดค้ะแนนมากกวา่ร้อยละ ๙๐) จานวน ๓ ตวัชีPวดั คือ  

(๑) ตวัชีPวดัที+ ๖ คุณภาพการดาเนินงาน โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนนจากการ ประเมินการ

รับรู้ของผูรั้บบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดาเนินงาน ในประเดน็ที+

เกี+ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที+ของเจา้หนา้ที+ โดยยดึหลกัตามมาตรฐาน ขัPนตอนและระยะเวลาที+ กาํหนดไวอ้ยา่ง

เคร่งครัด เห็นไดว้า่ประชาชน หรือผูรั้บบริการมี+ความเชื+อมั+นในคุณภาพการดาเนินงานของ หน่วยงานวา่ยดึหลกั

ตามมาตรฐาน ขัPนตอนและระยะเวลาที+กาหนดไว ้ มีการใหข้อ้มูลที+ชดัเจนแก่ผูรั้บบริการ ไม่นาประโยชน์ของ

พวกพอ้งอยูเ่หนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทัPงนีP  ควรมีการ ปรับปรุงพฒันาเพื+อให้

หน่วยงานไดค้ะแนนดีขึPน ซึ+ งควรเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลสาธารณะอยา่งชดัเจน เขา้ถึงง่าย ไม่ซบัซอ้นอีกทัPงมี

ช่องทางที+หลากหลายในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล การบริการใหเ้กิดความโปร่งใส มี การปรับปรุงวธีิการขัPนตอนให้

ดีขึPน และเปิดโอกาสใหผู้รั้บบริการ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากภายนอกเขา้มามี ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ

ดาํเนินการ  

(๒) ตวัชีPวดัที+ ๗ ประสิทธิภาพการสื+อสารโดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ ๙๔.๔๔ เป็นคะแนนจาก การ

ประเมินการรับรู้ของผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื+อสารใน ประเดน็ที+

เกี+ยวขอ้งกบัการเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานในเรื+องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนที+ควรรับทราบรวมทัPงการ จดัใหมี้

ช่องทางใหผู้รั้บบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี+ยวกบัการ ดาํเนินงาน

การใชบ้ริการ นอกจากนีPหน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี+ยวกบัการจดัใหมี้ช่องทางใหผู้ม้าติดต่อ ราชการสามารถ

ติดต่อสอบถาม และการร้องเรียนการทุจริตของเจา้หนา้ที+ในหน่วยงาน ซึ+ งจะสะทอ้นถึงการ สื+อสารกบั

ผูรั้บบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ  



(๓) ตวัชีPวดัที+ ๘ การปรับปรุงการทางาน โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบั ๑๐๐ เป็นคะแนนจากการ ประเมินการรับรู้

ของผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ใน ประเดน็ที+เกี+ยวขอ้ง

กบัการปรับปรุงพฒันาหน่วยงาน ทัPงการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที+และกระบวนการทางาน ของหน่วยงานใหดี้

ยิ+งขึPน รวมไปถึงการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการดาเนินงานเพื+อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว มากยิ+งขึPน ซึ+ ง

หน่วยงานควรมีการดาเนินการในเรื+องกระบวนการเปิดโอกาสใหผู้รั้บบริการหรือผูม้าติดต่อเขา้มา มีส่วนร่วมใน

การปรับปรุงพฒันาการดาเนินงานเพื+อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงานอยา่งต่อเนื+อง  

๒.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ตวัชีPวดัที+ ๙-๑๐ ไดค้ะแนนเท่ากบั ๕๕.๗๔ อยูใ่นระดบั C บ่งชีPใหเ้ห็นวา่ หน่วยงานมีการ

วางระบบในการเปิดเผยขอ้มูลที+ดีเพื+อเปิดเผยขอ้มูลขอ้มูลต่างๆ ของหน่วยงานใหส้าธารณชน ไดรั้บทราบอยา่ง

เป็นปัจจุบนัอแสดงใหเ้ห็นวา่การป้องกนัการทุจริตของภายในหน่วยงานหรือ อาจจะเกิดขึPนได ้อยา่งไรกดี็ มีจุดที+

ควรพฒันาไวด้งัต่อไปนีP   

(๑) ตวัชีPวดัที+ ๙ การเปิดเผยขอ้มูล โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ ๖๑.๔๘ เป็นคะแนนจากการ เผยแพร่ขอ้มูลที+

เป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน เพื+อเปิดเผยขอ้มูลต่างๆของหน่วยงานใหส้าธารณชน ทราบใน๕ ประเดน็ 

คือ ๑) ขอ้มูลพืPนฐาน การประชาสมัพนัธ์ และการปฏิสมัพนัธ์ขอ้มูล ๒) การบริหารงาน ไดแ้ก่ แผนปฏิบติัราชการ 

การปฏิบติังาน และการใหบ้ริการ ๓) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแ้ก่ แผนการใช ้จ่ายงบประมาณประจาปี และ

การจดัซืPอจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ ๔) การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบาย และหลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันา ทรัพยากรบุคคล ๕) การ

ส่งเสริมความโปร่งใส ไดแ้ก่ การจดัการเรื+องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสใหเ้กิด

การมีส่วนร่วม ซึ+ งการเผยแพร่ขอ้มูลในประเดน็ขา้งตน้แสดงถึงความโปร่งใสในการ บริหารงานและการ

ดาํเนินงานของหน่วยงาน อยา่งไรกต็ามหน่วยงานใหค้วามสาํคญัเกี+ยวกบัการบริหารงาน และการดาํเนินงานของ

หน่วยงาน โดยไดเ้ร่งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัหนา้ที+ของเจา้หนา้ที+ รวมทัPง รณรงคแ์ละส่งเสริมค่านิยม

เรื+องความซื+อสตัยสุ์จริต แกก้ฎระเบียบที+เอืPอต่อการทุจริตใชว้ธีิการบริหารกิจการ บา้นเมืองที+ดี ใชว้ธีิการบริหาร

บุคคลระบบคุณธรรมอยา่งเคร่งครัด ปฏิบติัตามบริหารกิจการบา้นเมืองที+ดี ส่งเสริมใหผู้บ้งัคบับญัชาปฏิบติัตน

เป็นแบบอยา่งที+ดีเพื+อใหบ้รรลุตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริต เพื+อสร้าง

หน่วยงานในสะอาด และจะตอ้งเผยแพร่ขอ้มูลที+เป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซตข์อง หน่วยงาน เพื+อเปิดเผยการ

ดาํเนินการต่างๆ ของหน่วยงานใหส้าธารณชนทราบ  

(๒) ตวัชีPวดัที+ ๑๐ การป้องกนัการทุจริต โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ ๕๐.๐๐ เป็นคะแนนจาก การเผยแพร่

ขอ้มูลที+เป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน เพื+อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให ้สาธารณชนได้



รับทราบ ๒ ประเดน็ คือ ๑) การดาเนินการเพื+อป้องกนัการทุจริต ไดแ้ก่ เจตจาํนงสุจริตของ ผูบ้ริหาร การประเมิน

ความเสี+ยงเพื+อการป้องกนัการทุจริต การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร และแผนป้องกนั การทุจริต ๒) มาตรการ

ภายในเพื+อป้องกนัการทุจริต ไดแ้ก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการ ทุจริตภายในหน่วยงาน  

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานภายในหน่วยงาน โรงเรียนบา้นเหล่านาดี 

ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบา้นเหล่านาดี ไดว้เิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดeเนินงาน ของหน่วยงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และไดก้าํหนด มาตรการเพื+อ

ขบัเคลื+อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานใหดี้ขึPนดงันีP  

๑)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซืPอจดัจา้ง 

๒)มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณะ 

๓)มาตรการป้องกนัการรับสินบน 

๔) มาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม                 

๕)มาตรการใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการดeเนินงาน 

๖)มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจ 

๗) มาตรการจดัการเรื+องร้องเรียนการทุจริต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการนาผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของ หน่วยงาน ประจาํปี 

๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบติังานของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

จากการวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตวัชีPวดัที+มีคะแนนต่าที+สุด คือ ตวัชีPวดัที+ ๙ การ

เปิดเผยขอ้มูล โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ 93.30 ซึ+ งแสดงใหเ้ห็นถึงจุดที+ควรพฒันาแบบตรวจการ เปิดเผย

ขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ดงันีP   

ตวัชีPวดั ประเดน็การประเมิน ประเดน็ที+ควรพฒันา  

 

ตวัชีPวดัที+ ๙ 

การเปิดเผย 

ขอ้มูล  

๑) โครงสร,างหน0วยงาน  

๒) ข,อมูลผู,บริหาร 

๓) อานาจหน,าท่ี 

๔) แผนยุทธศาสตรG หรือ แผนพัฒนา

หน0วยงาน ๕) ข,อมูลการติดต0อ  

๖) กฎหมายท่ีเก่ียวข,อง 

๗) ข0าวประชาสัมพันธG 

๘) Q&A 

๙) Social Network 

๑๐) แผนดาเนินงานประจำปh / แผนปฏิบัติ 

ราช การประจำปh  

๑๑) รายงานการกำกับ ติดตาม การ

ดำเนินงาน ประจำปh  

รอบ ๖ เดือน 

๑๒) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปh 

๑๓) คู0มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน 

๑๔) คู0มือหรือมาตรฐานการ ให,บริการ 

๑๕) ข,อมูลเชิงสถิติการให,บริการ  

๑. มีการจัดทำคู0มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

๒. มีการจัดทาโครงสร,างการ บริหารของหน0วยงาน 

ข,อมูล ผู,บริหาร  

๓. มีการจัดทำอานาจหน,าท่ีตาม กฎหมายและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข,อง กับการปฏิบัติงานเผยแพร0 ทาง

เว็บไซตG  

๔. มีช0องทางการติดต0อ ผ0านทาง Social Network 

และการถาม ตอบรวมท้ังการจัดข0าวสาร 

ประชาสัมพันธGความเคล่ือนไหว กิจกรรมต0าง ๆ ของสา

นักงานเขต ผ0านทางเว็บไซตG  

๕. มีการจัดทำแผนพัฒนาระยะ ๔ ปh และแผนปฏิบัติ

การประจำปh เพ่ือใช,ในการดาเนินงาน ของหน0วยงาน 

๖. มีการจัดทำรายงานการการ กำกับ ติดตาม 

การดาเนินงาน ประจำปh และรอบ ๖ เดือน 

๗. มีการจัดทารายงานผลการ ดาเนินงานประจำปhเพ่ือ

เผยแพร0 ต0อสาธารณชนผ0านทางเว็บไซตG                            

๘. มีการจัดทาคู0มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานของ



๑๖) รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจ

การให,บริการ 

๑๗) E–Service 

๑๘) แผนการใช,จ0ายงบประมาณ ประจำปh 

๑๙) รายงานการกำกับติดตาม การใช,จ0าย

งบประมาณ รอบ ๖ เดือน  

บุคลากร 

๙. มีการรายงานข,อมูลเชิงสถิติใน การให,บริการ  

 

๒๐) รายงานผลการใช,จ0าย งบประมาณ 

๒๑) แผนการจัดซ้ือจัดจ,าง หรือ แผนการ

จัดหาพัสดุ  

๒๒) ประกาศต0าง ๆ เก่ียวกับการ จัดซ้ือจัด

จ,างหรือ การจัดหาพัสดุ  

๒๓) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ,าง หรือการจัดหา

พัสดุ รายเดือน ๒๔) รายงานผลการจัดซ้ือ

จัดจ,าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปh  

๒๕) นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 

๒๖) การดำเนินการตามนโยบาย การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

๒๗) หลักเกณฑGการบริหารและ พัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

๒๘) รายงานผลการบริหารและ พัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจำปh ๒๙) แนว

ปฏิบัติการจัดการ เร่ือง ร,องเรียนการทุจริต 

และประพฤติ มิชอบ 

๓๐) ช0องทางแจ,งเร่ืองร,องเรียน การทุจริต

และประพฤติ มิชอบ  

๓๑) ข,อมูลเชิงสถิติเร่ืองร,องเรียน การทุจริต

และประพฤติ มิชอบ ประจำปh 

ตามภารกิจของหน0วยงานอย0าง ต0อเน่ืองบนเว็บไซตG 

๑๐. มีผลการสำรวจความพึง พอใจการให,บริการตาม

อำนาจ หน,าท่ีหรือภารกิจของหน0วยงาน  

๑๑. มีช0องทางท่ีบุคคลภายนอก สามารถขอรับบริการ

จาก หน0วยงานผ0านช0องทางออนไลนG  

๑๒. มีการจัดทาแผนการใช,จ0าย งบประมาณประจำปh

และเผยแพร0 ต0อสาธารณชนอย0างเป|ดเผย  

๑๓. มีการจัดทำประกาศต0าง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัด

จ,างหรือ การจัดหาพัสดุและเผยแพร0ต0อ สาธารณชน

อย0างเป|ดเผย  

๑๔. มีการกำหนดนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล

และ ดำเนินการตามนโยบายอย0าง เคร0งครัด  

๑๕. มีการกำหนดหลักเกณฑGการ บริหารและพัฒนา

ทรัพยากร บุคคล 

๑๖. มีแนวปฏิบัติการจัดการ เร่ือง ร,องเรียนการทุจริต 

และประพฤติ มิชอบ  

๑๗. มีช0องทางแจ,งเร่ืองร,องเรียน การทุจริตและ

ประพฤติ มิชอบ และช0องทางการรับฟ~ง ความ คิดเห็น

ท่ีให,บุคคลภายนอกเข,ามา ร,องเรียนได, ผ0านทาง

เว็บไซตGของหน0วยงาน  



๓๒) ช0องทางการรับฟ~ง ความ คิดเห็น 

๓๓) การเป|ดโอกาสให,เกิดการ มี ส0วนร0วม  

๑๘. มีการจัดทาข,อมูลเชิงสถิติ เร่ืองร,องเรียนการทุจริต

และ ประพฤติ มิชอบประจำปh 

๑๙. มีการเป|ดโอกาสให,บุคลากร ภายในและภายนอก

เข,ามามีส0วน ร0วมในการดำเนินงานของ หน0วยงานตาม

ภารกิจ  

ตวัชีPวดัที+ ๑๐ 

การป้องกนั 

การทุจริต  

๑) เจตจานงสุจริต ของผู,บริหาร 

 ๒) การมีส0วนร0วมของผู,บริหาร 

๓) การประเมินความเส่ียง การ 

ทุจริตประจำปh  

๔) การดาเนินการเพ่ือจัดการ 

ความเส่ียงการทุจริต 

๕) การเสริมสร,างวัฒนธรรม 

องคGกร  

๖) แผนปฏิบัติการป�องกัน การ 

ทุจริตประจำปh 

๗) รายงานการกากับติดตาม กา

รด าเนินการป�อง กันการ ทุจริต 

ประจาปhรอบ ๖ เดือน  

๘) รายงานผลการดำเนินการ 

ป�องกันการทุจริตประจำปh 

๙) มาตรการส0งเสริมคุณธรรม 

และความโปร0งใสภายใน 

หน0วยงาน  

๑๐) การดำเนินการตาม

มาตรการ ส0งเสริมคุณธรรมและ

ความ โปร0งใสภายในหน0วยงาน  

๑. สร,างการรับรู,เก่ียวกับการ ป�องกันการทุจริตอย0างต0อเน่ือง  

๒. เป|ดโอกาสให,บุคลากรภายใน และภายนอกเข,ามามีส0วนร0วม

ใน การป�องกันการทุจริต  

๓. มีช0องทางให,บุคลากรภายใน และภายนอกสามารถเข,ามามี

ส0วน ร0วมในการให,ข,อเสนอแนะ / ร,องเรียนได,  

๔. การขับเคล่ือนโครงการ/ กิจกรรมตามโครงการส0งเสริม 

คุณธรรมและความโปร0งใส ประจาปhงบประมาณให,บุคลากร ทุก

คนภายในสานักงานเข,ามามี ส0วนร0วมในการดาเนินงาน  

๕. พัฒนาองคGความรู,และแนวทาง ในการป�องกันความเส่ียงใน

การ ทุจริตโดยเชิญวิทยากรมาให, ความรู,กับบุคลากร  

๖. มีการกาหนดมาตรการส0งเสริม คุณธรรมและความโปร0งใสให, 

ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด ความเส่ียงของการทุจริต โดย 

กาหนดผู,รับผิดชอบและมีการ กำกับติดตามอย0างสม่ำเสมอ  

๗. มีการเป|ดเผยข,อมูลและ ประชาสัมพันธGผลการดาเนินงาน 

ด,านการป�องกันการทุจริตอย0าง ต0อเน่ืองและท่ัวถึง  

 


