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ค าน า 

 

                    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งหวังให้เกิดการ บริหารงานที่โปร่งใสและ 
เป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐและให้มีการจัดระดับ (Integrity Assessment) ตามผลที่ได้รับจากการประเมิน เพ่ือให้ 
แต่ละหน่วยงานน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศใน 
ภาพรวมได้อีกด้วย รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ประกอบด้วยผลคะแนนจาก 
ดัชนีทั้ง 5 ดัชนี ได้แก่ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ 
ปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและ 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยประเมินผลจาก 
แหล่งข้อมูลส าคัญ 3 แหล่ง ได้แก่ 1) บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) 2) ผู้รับบริการหรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย (External) และ 3) จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence -Based) ซึ่งผลคะแนนครั้ง 
นี้จะ สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) มั่นใจเป็นอย่างยิ่ งว่าการประเมินผลครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างได้ผล เพ่ือขับเคลื่อนให้  
หน่วยงานภาครัฐ บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลร่วมกันต่อไป  
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 
          ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)  “ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้
อย่างเหมาะสม และท่ีผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิด
การปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการให้บริการและอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วย
ความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า หน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็น
ที่อาจมีความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ
สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ใน
ที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 
        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้ทุก
หน่วยงานต้องด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องรับการประเมินทุกเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชน
รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเขต จ านวน 10 ตัวชี้วัด 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
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4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

        โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องด าเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ที่ส านักงานป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด
อย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีที่ผ่านมา 
เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนา ก าหนดเป็นมาตรการเพ่ือด าเนินการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร จึงได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนโคกงาม  
             วิทยาคาร ปีงบประมาณ 2563 
        2. เพื่อจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ปีงบประมาณ   
            2564 
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ส่วนที่ 2 

การด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
โรงเรียนโคกงามวทิยาคาร  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

         การขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้บริหารของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ การขับเคลื่อนน าโดย นายบุญฤทธิ์   สินอยู่  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่ายที่เห็นความส าคัญ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ประเมิน โดยมีความตั้งใจในการจัดท าเอกสารตามภาระงานและจัดส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน ITA 
Online (IIT, EIT, OIT) และส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนากรด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA Online) ในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ได้คะแนน ๘๓.๐๕  เป็นล าดับที่ ๒๕ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ในปีงบประมาณ 2564 จึงก าหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนโคกงามวิทยาคารดังต่อไปนี้  
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
               1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จาก
การประเมินโรงเรียนทั้งสิ้น ๓๐ โรงเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๐๕ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B  
               1.๒ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2563 จ าแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโดย
มีคะแนนทั้ง 3 ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 
                1) คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
ประจ าปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย ๙๐.๓๓  จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 
                2) ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ประจ าปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย ๙๘.๐๗ จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 
                3) คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจ าปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย ๖๖.๓๑ จากค่าน้ าหนักคะแนน 40 คะแนน 
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แผนภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักคะแนนตามแหล่งข้อมูล 

                1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  เป็นราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

๘ การปรับปรุงการท างาน 98.98 AA ผ่าน 
๖ คุณภาพการด าเนินงาน ๙๘.๔๑ AA ผ่าน 

๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๙๘.๑๓ AA ผ่าน 

๓ การใช้อ านาจ ๙๖.๘๓ AA ผ่าน 

๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๖.๘๑ AA ผ่าน 

๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๘๖.๘๕ A ผ่าน 
๒ การใช้งบประมาณ ๘๕.๙๘ A ผ่าน 

๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๘๓.๘๘ B ผ่าน 

๙ การเปิดเผยข้อมูล ๗๐.๑๓ C ไมผ่่าน 

๑๐ การป้องกันการทุจริต ๖๒.๕๐ D ไม่ผ่าน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินจ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัดที6่ คุณภาพการ
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดที7่ ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

ตัวช้ีวัดที8่ การปรับปรุง
ระบบการท างาน

ตัวช้ีวัดที9่ การเปิดเผย
ข้อมูล

ตัวช้ีวัดที1่0 การป้องกัน
การทุจริต

ชดุขอ้มลู1คะแนนรวม ๘๓.๐๕ 
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ส่วนที่ 3 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในหน่วยงาน 

โรงเรียนโคกงามวทิยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
        โรงเรยีนโคกงามวิทยาคาร ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้ก าหนด มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ดังนี้ 

1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  
3) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 
1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง 
                      ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุก
คนในโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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2. มาตรการในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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3. มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 
 ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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4. มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ประกาศมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม
และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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5. มาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สว่นเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 ประกาศมาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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7. มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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ส่วนที่ 4 
 

แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ประจ าปี 2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2564 

 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนาแบบตรวจการ 
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 1) โครงสร้างหน่วยงาน 

2) ข้อมูลผู้บริหาร 
3) อ านาจหน้าที่ 
4) แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน  
5) ข้อมูลการติดต่อ 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8) Q&A 
9) Social Network 
10) แผนด าเนินงานประจ าปี /แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
11) รายงานการก ากับ ติดตาม  
การด าเนินงาน ประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 
12) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
16) รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 
17) E–Service 
18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
19) รายงานการก ากับติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน  
20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
21) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 
22) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 

1. มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. มีการจัดท าโครงสร้างการ
บริหารของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร  
3. มีการจัดท าอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ 
4. มีช่องทางการติดต่อ ผ่านทาง 
Social Network และการถาม
ตอบ รวมทั้งการจัดท าข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว 
กิจกรรมต่างๆของส านักงานเขต
ผ่านทางเว็บไซต์ 
5. มีการจัดท าแผนพัฒนาระยะ 4 
ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อ
ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
6. มีการจัดท ารายงานการการ
ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
ประจ าปี และรอบ 6 เดอืน 
7. มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี เพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ 
8. มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
9. มีการรายงานข้อมูลเชิงสถิติใน
การให้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องบนเว็บไซต์ 
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23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จดัหาพัสดุ รายเดือน 
24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 
25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
26) การด าเนินการตามนโยบาย การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
28) รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
29) แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ 
30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติ มิชอบ 
31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติ มิชอบประจ าปี 
32) ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น 
33) การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม 

10. มีผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน 
11. มีช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถขอรับบริการจากหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์  
12. มีการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
ต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผย 
13. มีการจัดท าประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การ
จัดหาพัสดุและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนอย่างเปิดเผย 
14. มีการก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและ
ด าเนินการตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด 
15. มีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
16. มีแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 
17. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ มิชอบและ
ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็นที่
ให้บุคคลภายนอกเข้ามาร้องเรียน
ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
18. มีการจัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบประจ าปี 
19. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในและภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของ
หน่วยงานตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
 

1) เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3) การประเมินความเสี่ยง การทุจริต
ประจ าปี 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต 
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4) การด าเนินการเพ่ือจัดการ ความเสี่ยง
การทุจริต 
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6) แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
ประจ าปี 
7) รายงานการก ากับติดตาม  
การด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
รอบ 6 เดือน 
8) รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 
9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
10) การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

3. มีช่องทางให้บุคลากรภายใน
และภายนอกสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ / 
ร้องเรียนได้ 
4. การขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปี
งบประมาณให้บุคลากรทุกคน
ภายในส านักงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 
5. พัฒนาองค์ความรู้และแนวทาง
ในการป้องกันความเสี่ยงในการ
ทุจริตโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
กับบุคลากร 
6. มีการก าหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสให้
ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด
ความเสี่ยงของการทุจริต โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบและมีการ
ก ากับติดตามย่างสม่ าเสมอ 
7. มีการเปิดเผยข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง  

 
 
 


