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ค าน า 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหนว่ยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดง 
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานตามหลักธรรมา 
ภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล รายงานการ 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วย 
ผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ได้แก ่(1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อานาจ 
(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดาเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการ 
ส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูลและ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผล 
จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนน 
ครั้งนี ้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของโรงเรียนในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ โรงเรยีนนางรองพิทยา
คม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนีจ้ะช่วย 
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการ 
สาคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ 
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปรง่ใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน
และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากบัร้อยละ 
84.93 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ระดับ B เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบว่า 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.95 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.86 ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.66 ตัวชี้วัดท่ี 5 การ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.99 ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนน 
เท่ากับร้อยละ 92.63 ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.87 ตัวชี้วัดท่ี 7 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.39 ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
89.04 และตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.43 ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกนัการทุจริต ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 50  สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 96.95 คือ ตัวชี้วัดท่ี 3 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ี 
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี ้

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 6 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.95 เป็นคะแนนจากการประเมิน 

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
มอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป 



อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อานาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
หรือทาในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี ้ยังประเมินเกีย่วกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มี
อ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

(2) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากบัร้อยละ 95.86 เป็นคะแนนจากการประเมินการ 
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี 
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จัก 
กันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี 
ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ยัง 
ประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆของบุคลากร 
อื่นในหน่วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีและในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตาม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็น 
ความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

(3) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.66 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดาเนินงาน ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ 
ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือน 
ข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูก 
เจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการ 
รับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานท่ีจะต้องคานึงถึงประโยชนข์อง 
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

(4) ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.99 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายท่ี 
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ 
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานท่ีจะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง 
หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน 
หน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึง 
การนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 
 



(5) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.63 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ 
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการ ยืมโดย 
บุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนญุาตท่ีชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร 
ภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ 
ราชการของหน่วยงานด้วย 

(6) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.87 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ 
ท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการ 
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงานเพือ่ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ท้ังนี้นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรงุพัฒนาการ 
ด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเท่ากับ 

ร้อยละ 28.05 บ่งช้ีให้เห็นว่าโรงเรียนมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมุ่ง 
สู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลโดยส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับ 
สถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี ้
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 2  
การใช้
งบประมาณ 

(1) การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใส คุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  
(2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ 
(3) การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  

(1) พัฒนาระบบการใช้จ่ายงบประมาณ
และด าเนินงานตามแผนและการรายงาน
ผลให้สอดคล้องกับรายละเอียดท่ีก าหนด 
(2) ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดท่ีก าหนด 

 
 



 
4.2 ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน 

เท่ากับร้อยละ 27.59 บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ 
โรงเรียนว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ 
สินบนทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นใน 
การพัฒนาส าหรับหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 7 
ประสิทธิภาพ 
การส่ือสาร 

(1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ี 
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
(2) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการและมีการ
ช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 

(1) ปรับปรุงระบบการเผยแพร่ข้อมูล 
ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายและสะดวก
รวดเร็ว 
(2) ปรับปรุงระบบการรับความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
(3) ให้ข้อมูลการส่ือผ่านการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการและการส่ือสารจาก
ผู้เรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนอย่าถูกต้อง
ครบถ้วน 

 
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 24.29 

บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบท่ีดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง 
เป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ 
เกิดขึ้นได้  ให้เกิดความโปร่งใส โดยมปีระเด็นในการปรับปรุงพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การ 
เปิดเผยข้อมูล 

(1) การบริหารงาน - การด าเนินงานตามแผน และ
การรายงานผล 
 (2) การบริหารเงินงบประมาณ-การเปิดเผยข้อมูล 
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา 
พัสดุไม่สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีก าหนด 
(3) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
-นโยบายแลการพัฒนาบุคลากร 

(1) พัฒนาระบบและการก ากับติดตามให้
สอดคล้องกับรายละเอียดท่ีก าหนด 
(2) ปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้ 
สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีก าหนด 
(3) มีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นปัจจุบัน 



5. ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ 

1. การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่  
   - เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
   - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
   - การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี   
   - การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต   
   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   - รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี   
   - รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่  

       - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
    - การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์หรือส่ือสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

คณะกรรมการการ 
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

-แต่งต้ังคณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการ 
-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ ส้ิน 
ปีงบประมาณ 

(2) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้ 
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมี 
แนวทางในการให้ผู้มา 
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง 
ประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและมีการจัดทาประกาศ
ไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินใด ๆ 

คณะกรรมการการ 
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการดาเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

-แต่งต้ังคณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนินงาน 
-รายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 



 

 



 
 


