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เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 ตามคำสั่ง โรงเรียนพนมศึกษา ที่ ๒๐๓/๒๕๖๔  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อนำผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินการของสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ นำไปพัฒนาการดำเนินงานใหดียิ่งข้ึนในปงบประมาณ
ตอไป 
 ในการนี้คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA Online) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ไดดำเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินการของสถานศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฎตามรายงานผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปงบประมาณ 
๒๕๖๔ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 
   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
       ลงช่ือ 
                (นางสาวจันจิรา  เขียวคลาย) 
         ผูรับผิดชอบ ITA Online 
 
 
ความคิดเห็นของผูอำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 - ทราบ 
 - แจงผูเกี่ยวของทราบเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาในปงบประมาณตอไป 
 
 
 
       ลงช่ือ 
        (นางผกา  สามารถ) 
           ผูอำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 



คำนำ 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายที่ จะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๖๑ ท่ีมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินโดย
ใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ถือเปนเครื่องมือหนึ่งที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ ไดมีสวน
รวมกันสงเสริมใหการบริหารราชการของประเทศไทยใหเปนไปอยางมีคุณธรรมและความโปรงใสท่ี จะสงผลตอ
การจัดอันดับดัชนีการรับรู การทุจริตของประเทศ ( Corruption Perception Index: CPI ) ใหมีคะแนน
เพิ่มข้ึน นำไปสูการจัดอันดับท่ีดีข้ึนไดอีกทางหนึ่ง 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงาน
ภาครัฐประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ประกอบดวยคะแนนจากตัวชี้วัดการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด 
ไดแก ๑) การปฏิบัติหนาที่ ๒) การใชงบประมาณ ๓) การใชอำนาจ ๔) การใชทรัพยสินของราชการ ๕) การ
แกไขปญหาการทุจริต ๖) คุณภาพการดำเนินงาน ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘) การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ๙) การเปดเผยขอมูล ๑๐) การปองกันการทุจริต โดยใชเครื่องมือการประเมิน ๓ แบบ ไดแก ๑) แบบ
วัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IT)  ๒) แบบ
วัดการรับรู ของผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  ๓) 
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ซึ่ง
ผลคะแนนจะสะทอนใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในกาดำเนินงาน
ของโรงเรียนพนมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงเรียนพนมศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินครั้งนี้จะชวยสนับสนุน สงเสริม และยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานได
รวมกันการดำเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ไดมีบทบาทในการผลักดัน
กลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะทอนภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ 
และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
ใหมีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 

 
โรงเรียนพนมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ 
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใน
หนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชช่ือวา “การประเมินคุณและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของ หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 

ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดถูกกำหนด
เปนกลยุทธที่สำคัญของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐใหเปน "มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก" ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดำเนินการโดยมุงหวัง
ใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม และที่ผานมาพบวาหลาย
หนวยงานนำการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปเปนกรอบใน
การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ใหบริการและการอำนวยความสะดวกตอประชาชนใหเขาถึงการบริการสาธารณะดวยความเปนธรรมผานการ
ปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอน และระยะเวลาในการใหบริการอยางชัดเจน นอกจากนี้ใน
ดานบริหารจัดการในหนวยงานก็ยังพบวา หนวยงานใหความสำคัญกับการปองกันในประเด็นที่อาจเปนความ
เส่ียง หรือเปนชองทางท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การรับสินบน หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนและสามารถ
ยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางเทาทัน  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดเริ่มดำเนินการ ใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุก
หนวยงาน ใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด สำหรับในปบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหดำเนินการโดยใชหลักการประเมิน เครื ่องมือการ
ประเมิน เกณฑการประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการกำหนดกลุมเปาหมายและหนวยงานรับผิดชอบ
การประเมินเชนเดียวกับการประเมินในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และในปพ.ศ. ๒๖๖๑ - ๒๕๖๔ ใหดำเนินการ
โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมิน ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมีการศึกษา
ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางวชิาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัด
เกี่ยวกับคุณธรรมความโปรงใส และการทุจริตในหนวยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมกับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการประเมิน รวมไปถึงใหหัวหนาสวนราชการให
ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและความโปรงใสอยางเครงครัด และใหหนวยงานกำกับดูแล
สวนราชการพิจารณานำผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไป
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 
 



ITA เปนการประเมินเกี ่ยวกับคุณลักษณะดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะไดรับทราบผลการประเมิน เพื่อใหเกิดความตระหนักและนำไปสูการ
พัฒนาตนเอง เพื่อใหการดำเนินงานภาครัฐเปนไปอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส ลดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนและตอประเทศชาติสูงสุด และไดมีสวนรวมในการพัฒนาการ
ดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งขึ ้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงาน ป.ป.ช ไดกำหนดเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐแบงออกเปน ๑๐ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติหนาท่ี 
๒. การใชงบประมาณ 
๓. การใชอำนาจ 
๔. การใชทรัพยสินของราชการ 
๕. การแกไขปญหาการทุจรติ 
๖. คุณภาพการดำเนินงาน 
๗. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
๙. การเปดเผยขอมูล 
๑๐. การปองกันการทุจริต 
เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน ITA มี ๓ เครื่องมือ ไดแก 
๑. แบบว ัดการร ับร ู ของผ ู ม ีส วนไดส วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอหนวยงาน 
ตนเอง ประกอบดวย ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหนาท่ี ตัวช้ีวัดการใชงบประมาณ ตัวช้ีวัดการใชอำนาจ ตัวช้ีวัดการใช
ทรัพยสินของทางราชการ และตัวช้ีวัดการแกไขปญหาการทุจริต 

๒. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงาน
ที่ประเมิน ประกอบดวยตัวชี ้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี ้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน 

๓ .  แบบตรวจการ เป  ด เ ผยข  อม ู ลส าธ าร ณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงได ประกอบดวย ตัวช้ีวัดการเปดเผยขอมูล และตัวช้ีวัดการปองกันการทุจริต 

เกณฑระดับการประเมิน มี ๗ ระดับ ดังนี ้
ผลคะแนน ๙๕ - ๑๐๐ คะแนน ระดับ AA 
ผลคะแนน ๘๕ - ๙๔ คะแนน ระดับ A 
ผลคะแนน ๗๕ - ๘๔ คะแนน ระดับ B 
ผลคะแนน ๖๕ - ๗๔ คะแนน ระดับ C 
ผลคะแนน ๕๕ - ๖๔ คะแนน ระดับ D 
ผลคะแนน ๕๐ - ๕๔ คะแนน ระดับ E 
ผลคะแนน ๐- ๔๙ คะแนน ระดับ F 

 



๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพนมศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒.๑ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ใน
ภาพรวม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไดคะแนนรอยละ ๘๒.๗๖ ซึ่ง
ถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานอยูในระดับ B (Go๐d) โดย ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การปฏิบัติหนาท่ี 
ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉล่ีย ๙๕.๗๒ สวนตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนต่ำกวาตัวช้ีวัดอื่น ๆ คือ ตัวช้ีวัดการปองกันการ
ทุจริต ไดคะแนนรอยละเฉล่ีย ๕๖.๐๖ 

๒.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพนมศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร โดยภาพรวมไดคะแนนรอยละ ๘๒.๘๒ ซึ่งถือวามีคุณธรรม
และความโปรงใสในการเนินงาน ระดับ B (Go๐d) เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบวา 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๙.๘๗ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การใชงบประมาณ ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๙.๔๖ 
ตัวข้ีวัดท่ี ๓ การใชอำนาจ ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๙.๔๙ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๔ การใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๙.๖๖ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๕ การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๙.๖๑ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๑๐๐ 
ตัวข้ีวัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร ไดคะแนน เทากับรอยละ ๑๐๐ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๘ การปรับปรุงการทำงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๑๐๐ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๓.๔๒  สวนตัวช้ีวัดท่ีได คะแนนต่ำ

กวาตัวช้ีวัดอื่น ๆ คือ ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ การปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ ๓๑.๒๕ 
๒.๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพนมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ท่ีผานมา (พ.ศ. ๒๕๖๔) สรุปไดดังนี ้
 

ปงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตางของคาเปาหมาย 
๒๕๖๔ ๘๒.๘๒ ต่ำกวาป ๒๕๖๓ ๒.๑๘ 
 

 ๒.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพนมศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร เปนรายตัวชี้วัด ซึ่งไดจาการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร
และเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนพนมศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสถานศึกษา และจาก
เอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสถานศึกษาเรียงตามลำดับคะแนนได ดังนี ้
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
๑ การปฏิบัติหนาท่ี ๙๙.๘๗ AA ผาน 
๒ การใชงบประมาณ ๙๙.๔๖ AA ผาน 
๓ การใชอำนาจ ๙๙.๔๙ AA ผาน 
๔ การใชทรัพยสินของทางราชการ ๙๙.๖๖ AA ผาน 
๕ การแกไขปญหาการทุจริต ๙๙.๖๑ AA ผาน 
๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๑๐๐ AA ผาน 



๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร ๑๐๐ AA ผาน 
๘ การปรับปรุงการทำงาน ๑๐๐ AA ผาน 
๙ การเปดเผยขอมูล ๘๓.๔๒ B ไมผาน 

๑๐ การปองกันการทุจริต ๓๑.๒๕ F ไมผาน 
 
หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence ๙๕.๐๐ - ๑๐๐ ผาน 
A Very Good ๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ ผาน 
B Good ๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙ ไมผาน 
C Fair ๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙ ไมผาน 
D Poor ๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙ ไมผาน 
E Extremely Poor ๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ ไมผาน 
F Fail ๐ - ๔๔.๙๙ ไมผาน 

 
๓. การวิเคราะหขอมูล 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพนมศึกษา สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละ
ตัวช้ีวัดท่ีแสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดท่ีจะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ ๘๕) จำนวน ๘ ตัวช้ีวัด คือ 
  ๑) ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การปฏิบัติหนาท่ี โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๙.๘๗ เปนคะแนนจาก
การประเมินการับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดำเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการ
ความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เห็นไดวาหนวยงานใหความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 

๒) ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๙.๔๖ เปนคะแนน
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ
กับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำป และเผยแพรอยาง
โปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวตัถุประสงค และไมเอื้อ
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตาง ๆ เชน คาวัสดุ อปุกรณ หรือคา
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวาหนวยงานใหความสำคัญ
กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 

๓) ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การใชอำนาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๙.๔๙ เปนคะแนนจาก 
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชน 



ตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวาบุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อม่ัน 
ตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

๔) ตัวช้ีวัดท่ี ๔ การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๙.๖๖
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของ
ตนหรือนำไปใหผู อื ่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หนวยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ี
ชัดเจนและ สะดวก เห็นไดวาหนวยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ี
ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานมีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

๕) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๙.๖๑ 
คะแนน จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน ตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานใน
ประเด็นที่เกี ่ยวของกับการใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุด ในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดย
หนวยงานมีการจัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริต
อยางเปนรูปธรรม 

๖) ตัวช้ีวัดท่ี ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๑๐๐ คะแนนจาก 
การประเมินการรับรู ของผูรับบริการ ผู มาติดตอ หรือผู มีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการ
ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวาประชาชนหรือผู รับบริการมีความเชื ่อมั ่นในคุณภาพการ
ดำเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันนตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว มีการใหขอมูลท่ีชัดเจน
แกผูรับบริการ ไมนำผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับ
สินบน เห็นไดวาหนวยงานไดเผยแพรผลงานหรือขอมูลสาธารณะอยางชัดเจน เขาถึงงาย ไมซับซอน อีกท้ังควร
มีชองทางท่ีหลากหลาย การบริการ ใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทางานใหดียิ่งข้ึน และ
เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดำเนินการ 

๗) ตัวช้ีวัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๑๐๐ คะแนน 
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวา
หนวยงานใหความสำคัญกับการส่ือสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชน ท่ีควร
รับทราบ รวมทั้งการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใชบริการ เห็นไดวาหนวยงานไดสรางการรับรูเกี่ยวกับ การจัดใหมีชองทาง
ใหผูมาติดตอราชการ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งจะสะทอนถึงการสื่อสารกับ
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

๘) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๑๐๐ เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือ ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีและกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน
เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เห็นไดวาหนวยงานมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมา
ติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพือ่ใหสอดคลองกับความตองการดวย 



๓.๒ จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนต่ำกวารอยละ ๘๕) จำนวน ๒ ตัวช้ีวัด คือ 
๑) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๓.๔๒ เปนคะแนน

จากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไชตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน ให
สาธารณชนทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการ
ปฏิสัมพันธขอมูล (๒) การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (๓) การบริหาร
เงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือ การจัดหาพัสดุ (๔) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การสงเสริมความ
โปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการ
เผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงาน และการดำเนินงานของหนวยงาน 

๒) ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๓๑.๒๕ เปน
คะแนนจากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดำเนินการตาง ๆ ของ
หนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายใน
เพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกัน การทุจริต ซึ่งหนวยงาน ควรเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตน ท่ีแสดงถึง
ความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได 
๔. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ไดคะแนน
เฉลี่ย ๒๙.๘๘ จาก ๓๐.๐๐ เทากับรอยละ ๙๙.๖๒ อยูในระดับยอดเยี ่ยม (Excellence) บงช้ีใหเห็นวา 
หนวยงานมีการวางระบบที่มีความเปนเลิศในการดำเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใส และมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรมีความเช่ือมั่นและแสดงความไววางใจตอการบริหารงานของผูบริหาร
ท่ีมุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล โดยส่ิงท่ีควรเปนประเด็นในการพัฒนาสำหรับ
หนวยงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การปฏิบัติหนาท่ี (๑) การรบัรูแนวทางการปฏิบัติงานโดยยึด
หล ักตามมาตรฐาน ม ีความโปร  ง ใส
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั ้นตอน 
และระยะเวลาท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด 
(๒) การรับรู พฤติกรรมการเรียกรับเงิน
ทร ัพย ส ินหร ือประโยชน อ ื ่ น ๆ ของ
บุคลากรอื่นในหนวยงานทั้งในกรณีที่แลก
กับการปฏิบัต ิหนาที ่  และในกรณีชวง
เทศกาลหรอืสาระสำคัญตาง ๆ 

(๑) ม ีข ั ้นตอนในการปฏิบัต ิงานหรือ
ดำเนินการอยางเครงครัด และมีการ
กำหนดระยะเวลาอยางชัดเจน 
(๒)  สร  างจ ิตสำน ึกแก บ ุคลากร ใน
หนวยงานใหบริการผูมาติดตออยางเทา
เทียมกัน ไมเรียกรับเงิน ทอง ของมีคา 
หรือแลกเปลี ่ยนผลประโยชนกับการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การใช
งบประมาณ 

(๑) การร ับร ู  เก ี ่ยวก ับแผนการใชจ าย
งบประมาณประจำปของหนวยงาน 
(๒) การใชจายงบประมาณ 

(๑) เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณ
ประจำปของหนวยงานอยางโปรงใส 



(๒) เปดโอกาสใหบุคลากรภายนหนวย
งานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใช
จายงบประมาณของหนวยงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การใชอำนาจ (๑) การร ับร ู การมอบหมายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ 
( ๒ )  ก า ร ใ ช  อ ำ น า จ ส ั ่ ง ก า ร ใ ห
ผู ใตบังคับบัญชาทำในธุระสวนตัวของ
ผูบังคับบัญชาหรือทำในส่ิงท่ีไมถูกตอง 
(๓) กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจ
เกิดการแทรกแซงจากผูมีอำนาจ การซื้อ
ขายตำแหนง หรือการเอื้อผลประโยชนให
กลุมหรือพวกพอง 

(๑)  สร  างว ัฒนธรรมองค กรในการ
ม อ บ ห ม า ย ง า น  ป ร ะ เ ม ิ น ผลก า ร
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให
สิทธิประโยชนตาง ๆ ใหเปนไปอยางเปน
ธรรม และไมเลือกปฏิบัติ 
(๒) สรางกระบวนการบริหารงานบุคคล
ใหเปนไปดวยความโปรงใส 
 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ การใชทรัพยสิน
ของทางราชการ 

(๑) การรับรู แนวทางการของหนวยงาน
ของทาน เกี ่ยวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการ 
(๒)  ข ั ้ นตอนการขออน ุญาตเพ ื ่ อ ยืม
ทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานใน
หนวยงาน 
(๓) การขอยืมทรัพยสินของราชการไปใช
ปฏิบัติงานอยางถูกตอง 
(๔) การกำกับดูแล และตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมี
การนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุมหรือ
พวกพอง 

(๑) มีขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากร
ทราบถึงนโยบายการใชทรัพยสินของ
ราชการ ไมนำทรัพยสินของหนวยงานไป
ใชประโยชนสวนตัว 
(๒) มีขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสิน
ของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน 
(๓) กำกับดูแล และตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕ การแกไขปญหา
การทุจริต 

(๑) ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน
ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริต 
(๒) นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการ
ทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
(๓) จัดทำแผนงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการท ุจร ิต การประเมิน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการ
ทุจริต 
(๔)  การแก  ไขป ญหาการท ุจร ิตของ
หนวยงาน 
(๕) การสรางความเชื ่อมั ่นใหบุคลากร
ภายใน ในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหนวยงาน 

(๑) กำหนดนโยบายที่เกี ่ยวของกับการ
ปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
(๒) จัดทำแผนงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 
(๓) ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ 
การแกไขปญหาการทุจริตในหนวยงาน 
(๔) สรางความเชื่อมั่นและความรวมมือ
ในการ เฝ  าระว ั งการท ุจร ิ ตภายใน
หนวยงาน 



 ๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) ไดคะแนน
เฉลี่ย ๓๐ จาก ๓๐ เทากับรอยละ ๑๐๐ อยูในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) บงชี้ใหเห็นวา หนวยงานมีการ
วางระบบท่ีดี ทำใหประชาชนหรือผูรับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหนวยงานวายึดหลัก
ตามมาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว โดยมีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา 
ไมนำผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบนท้ังท่ีเปนเงิน 
ทรัพยสิน และผลประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได อยางไรก็ดีสิ ่งที ่ควรเปนประเด็นในการพัฒนา
สำหรับหนวยงานมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่  ๖ ค ุณภาพการ
ดำเนินงาน 

(๑) การปฏิบัต ิงาน/การใหบร ิการแก
ผ ู  ร ับบร ิการเป นไปตามข ั ้นตอน และ
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
(๒) การปฏิบัติงาน/ใหบริการผูมาติดตอ
อื่น ๆ อยางเทาเทียมกัน 

(๑ )  ม ี ข ั ้ นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการอยางชัดเจน 
(๒)  สร  างจ ิตสำน ึกแก บ ุคลากร ใน
หนวยงานใหบริการตอผู มาติดตออยาง
เทาเทียมกัน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร 

(๑) การเผยแพรขอมูลของหนวยงานใน
เรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน 
(๒) ผลการดำเนินงานของหนวยงานและ
ขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ 
(๓) การจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการผูมา
ติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถสงคำ
ต ิชม หร ือความค ิดเห ็นเก ี ่ยวก ับการ
ดำเนินงาน/การใหบริการ 
(๔)  ช องทางให ผ ู  มาต ิดต อสามารถ
ร องเร ียนการทุจร ิตของเจ าหนาท ี ่ ใน
หนวยงาน 

(๑) เผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่อง
ตาง ๆ ตอสาธารณชน 
(๒) แจงผลการดำเนินงานขอรองเรียน
ตอสาธารณชน 
(๓) จ ัดชองทางใหผ ู ร ับบร ิการแสดง
ความเห ็น/ร อง เร ียนเก ี ่ ยวก ับการ
ดำ เน ิ น ง าน /ก าร ให  บ ร ิ ก า รอย  า ง
หลากหลาย 

ตัวช้ีวัดท่ี ๘ การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

(๑) เปดโอกาสใหผูบริการ ผูมาติดตอ หรือ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ
ปร ับปร ุง พ ัฒนาการดำเน ินงาน/การ
ใหบริการของหนวยงาน 
(๒) การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การใหบรกิาร 

(๑) เปดโอกาสใหผู รับบริการ หรือผู มี
สวนไดสวนเสีงเขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการ ให
เกิดความโปรงใส มีวิธีการ และขั้นตอน
การทำงานใหดีขน 
 

 
 ๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนเฉลี่ย ๒๒.๙๓ จาก 
๔๐.๐๐ เทากับรอยละ ๕๗.๓๔ อยูในระดับต่ำ (Poor) บงช้ีใหเห็นวา หนวยงานมีการวางระบบที่ตองพัฒนา 
เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดทราบอยางเปนปจจุบัน แสดงถึงความพยายามของ
หนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได สิ่งที่ควรเปนประเด็นใน
การพัฒนาสำหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปดเผยขอมูล (๑) ขอมูลพื้นฐาน 

   - การเปดเพื่อสอบทานของขอมูลการ
ติดตอ 
(๒) การบริหารงาน 
   - การเปดเผยขอมูล E – service ไม
สอดคลองตามรายละเอียดท่ีกำหนด 
(๓) การบร ิหารเง ินงบประมาณ การ
เปดเผยขอมูล แผนการจัดซื้อจัดจาง หรือ
แผนการจัดหาพัสดุไม สอดคลองตาม
รายละเอียดท่ีกำหนด 

(๑) พัฒนาระบบใหมีชองทางเพื่อสอบ
ทานของขอมูลการติดตอ 
(๒) ปรับปรุงขอมูลระบบ E – service 
ใหสอดคลองตามรายละเอียดท่ีกำหนด 
(๓) ปรับปรุงขอมูลแผนการจัดซื้อจัดจาง 
หรือแผนการจัดหาพัสดุใหสอดคลอง
ตามรายละเอียดท่ีกำหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ การปองกันการ
ทุจริต 

(๑) การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 
(๒) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 
 

(๑) วางแผนและดำเนินการเพื่อปองกัน
การทุจริตอยางจริงจัง 
(๒) สรางมาตรการภายในเพื ่อปองกัน
การทุจริต 

 
๕. ประเด็นที่จะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต ซึ่งไดคะแนน
เทากับรอยละ ๕๗.๓๔ ซึ่งประเมินจากการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หัวขอการประเมิน คะแนนเฉลีย่ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ การปองกันการ
ทุจริต 

(๑) การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 
ไดแก เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การ
ประเมินความเสี ่ยงเพื่อการปองกันการ
ทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
(๒) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 
ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความ
โปรงใสและปองกันการทุจริต 
 

๕๗.๓๔ 
 

  
 ผลการประเมินขางตนชี้ใหเห็นวา สิ่งที่ควรพัฒนา เพื่อใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น และหนวยงาน
ควรใหความสำคัญมากข้ึน คือ การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมการปองกันการทุจริตประกอบดวย (๑) การ
ดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริตไดแก เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการปองกันการ
ทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (๒) มาตรการภายในเพื่อปองกัน
การทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต 
 
 



๖. ขอเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานใหดีข้ึน 
 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
(๑) การสงเสริมความโปรงใส
ในหน  วยงาน ได  แก   การ
จ ัดการเร ื ่องร องเร ียนการ
ทุจริต และการเปดโอกาสให
เกิดการมีสวนรวม 

จัดทำมาตรการสงเสริมความ
โปรงใสในหนวยงาน 

ฝายบริหารงาน
งบประมาณ 

- รายงานความกาวหนา
รอบ ๖ เดือน ในว ันท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 

( ๒ )  ก า รดำ เน ิ น ก าร เ พื่ อ
ปองกันการทุจริต 

จัดทำเจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 
สรางเครื่องมือการประเมินความ
เส่ียง เพื่อการปองกันการทุจริต 
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคการ 
และจัดแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต 

ฝายบริหารงาน
งบประมาณ 

- รายงานสรุปผล ณ ส้ิน
ปงบประมาณ ในว ันท่ี 
๓๐ ก ันยายน ๒๕๖๕ 
โดยฝ  า ยบร ิ ห า รง าน
งบประมาณเปนผู กำกับ
ต ิ ด ต า ม แ ล ะ จ ั ด ท ำ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเนินการตามมาตรการ
ส ง เสร ิมคุณธรรมและ
ความโปร  ง ใสในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน
พนมศึกษา 

(๓)  มาตรการภายใน เพื่ อ
ปองกันการทุจริต 

จัดทำมาตรการภายในเพื่อ
ปองกันการทุจริต ไดแก 
- มาตรการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะของโรงเรียนพนมศึกษา 
- มาตรการใหมีผูมีสวนไดสวนเสีย
มีสวนรวมของโรงเรียนพนมศึกษา 
- มาตรการสงเสริมความโปรงใส 
ในการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน
พนมศึกษา 
- มาตรการจัดการเรื่องรองเรียน 
การทุจริตของโรงเรียนพนมศึกษา 
- มาตรการปองกันการรับสินบน
ของโรงเรียนพนมศึกษา 
- มาตรการปองกันการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมของโรงเรยี
พนมศึกษา 

ฝายบริหารงาน
งบประมาณ 

- รายงานความกาวหนา
รอบ ๖ เดือน ในว ันท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
- รายงานสรุปผล ณ ส้ิน
ปงบประมาณ ในว ันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
โ ดยฝ  า ยบร ิ ห า รง าน
งบประมาณเปนผู กำกับ
ต ิ ด ต า ม แ ล ะ จ ั ด ท ำ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเนินการตามมาตรการ
ส ง เสร ิมคุณธรรมและ
ความโปร  ง ใสในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน
พนมศึกษา 



- มาตรการตรวจสอบการใชดุลย
พินิจของโรงเรียนพนมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสถานศึกษาออนไลน 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
โรงเรียพนมศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

 

ลำดับ ตัวช้ีวัด คะแนนท่ีได เคร่ืองมือ 
คะแนน

เคร่ืองมือ 
คาน้ำหนัก 

คะแนนเฉลีย่
แตละดาน 

๑ การปฏิบัติหนาท่ี ๙๙.๘๗  
 

IIT 
 

 
 

๙๙.๖๒ 

 
 

๓๐ 

 
 

๒๙.๘๘ 
๒ การใชงบประมาณ ๙๙.๔๖ 
๓ การใชอำนาจ ๙๙.๔๙ 
๔ การใชทรัพยสินของทางราชการ ๙๙.๖๖ 
๕ การแกไขปญหาการทุจริต ๙๙.๖๑ 
๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๑๐๐  

EIT 
 

๑๐๐.๐๐ 
 

๓๐ 
 

๓๐.๐๐ ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร ๑๐๐ 
๘ การปรับปรุงการทำงาน ๑๐๐ 
๙ การเปดเผยขอมูล ๘๓.๔๒ 

OIT ๕๗.๓๔ ๔๐ ๒๒.๙๓ 
๑๐ การปองกันการทุจริต ๓๑.๒๕ 

คะแนนคุณธรรมและควาโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน ๘๒.๘๒ 
ระดับผลการประเมิน (Rating Score) B 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
  

 
คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 

ท่ี 203 /2564 
เร่ือง   แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  

(ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
                  ------------------------------------------------------- 

 ดวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ไดกำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น 

เพื่อใหสถานศึกษายกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานตนเอง และนำ
ขอมูลผลการประเมินไปพัฒนาองคกรไดอยางเหมาะสม รวมถึงสามารถใชเปนเครื่องมือในการปองกันการ
ทุจริตของประเทศไดอีกทางหนึ ่ง  จึงแตงตั ้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหนาท่ีวางแผน ใหคำปรึกษา ประสานงานและอำนวยการท่ัวไป เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย   

1.1. นายโสภณ  ทองจิตร   ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2. นางงามพรรณ  ธิปตย  รองผูอำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.3. นางวริษา  บุญกิจ   ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
1.4. นายเกริกเกียรติ  จำนง  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
1.5. นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
1.6. นางณัฐิญา  คาโส   ตำแหนงครู คศ.3  กรรมการ 
1.7. นายพลนิวัฒน  โรจนวิเชียรรัตน ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
1.8. นางสาวจันจิรา  เขียวคลาย  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
1.9. นายอารม รักสีทอง   ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกออกเปน 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 
 1) การปฏิบัติหนาท่ี 
 2) การใชงบประมาณ 
 3) การใชอำนาจ 
 4) การใชทรัพยสินของราชการ 
 5) การแกไขปญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปดเผยขอมูล 
 10) การปองกันการทุจริต 
 

  
 
 



 2.1. กรรมการชุดท่ี 1 มีหนาท่ี ดำเนินการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวชี ้วัดที่ 1 – 5 โดยประเมินจากบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ภายในวันที่ 8 – 12 
ตุลาคม 2564 ประกอบดวย 
  1. นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี  ตำแหนงครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวกิตติมา  สุขศิร ิ ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  3.  นางสาวสยามล  ใจฉลาด ตำแหนงครูผูชวย  กรรมการ 

4. นางสาวธารารัตน  วงศกระสินธุ ตำแหนงครูอัตราจาง กรรมการ 
  5.  ผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกทาน   กรรมการ 
  6. นางสาววิลาสินี  แทนทวี ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

2.2. กรรมการชุดที่ 2 มีหนาที่ ดำเนินการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(EIT) ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – 8 โดยประเมินจากตัวแทนผูปกครองอยางนอย รอยละ 10 ของ
จำนวนนักเรียนท้ังหมด คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนำชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คูคา คูสัญญา ผูรับ
จาง ภายในวันท่ี 13 – 17 ตุลาคม 2564 ประกอบดวย 
  1. นายเกริกเกียรติ  จำนง   ตำแหนงครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
  2. นางสุรีวัลย  วรรณรัศมี  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  3. นางสาวหทัยทิพย  พลายดวง ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  4. นายเอกศักด์ิ  นกชวย  ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  5. นายจิรศักด์ิ  ชูทัพ  ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 

6. นายคมพยัคฆ  ไทยนิวัฒนวิไล ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  7. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 

8. นายจักรี  ภูมา  ตำแหนงครูอัตราจาง กรรมการ 
  9. นางสาวอาชิรญาณ เกษสุวรรณ ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

2.3. กรรมการชุดท่ี 3 มีหนาท่ี ดำเนินการประเมนิแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(OIT) ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวช้ีวัดท่ี 9 – 10  โดยเก็บขอมูลเปนไฟล PDF หรือ Word ตามรายละเอียด
แนบทายคำส่ัง (O1 – O43) และสงขอมูลใหคณะกรรมการรายงานขอมูล ภายในวันท่ี 20 ตุลาคม 2564  
ประกอบดวย 

2.3.1. กรรมการชุดท่ี 3.1  
  1. นางณัฐิญา  คาโส  ตำแหนงครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นางจุติพร  เด็ดรักษทิพย ตำแหนงครู คศ.3  กรรมการ 
  3. นายศุภชัย  เรืองเดช  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  4. นางจารุณี  แซโงว  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  5. นางอังคณา  แกวเมือง  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  6. นางสาวโสรญา  รัตนบุร ี ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  7. นางสาวรุจิรา  ออนแกว ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  8. นายพีระ  เหมือดนอก  ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  9. นางสาวชุติมา  อักขราภรณ ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  10. นางสาวเมธินีย  สรรเสริญ ตำแหนงครูผูชวย  กรรมการ 

11. นางสาวเบญจวรรณ  ยอดปาน ตำแหนงพนักงานราชการ กรรมการ 



  12. นางสาวรุงฤดี  อินทรภูมิ ตำแหนงครูพี่เล้ียง กรรมการ 
  13. นางสาววิลาวัลย  ปลองนิราศ ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
  2.3.2. กรรมการชุดท่ี 3.2 
  1. นายพลนิวัฒน  โรจนวิเชียรรัตน ตำแหนงครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
  2. นางวริษา  บุญกิจ  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  3. นายธีระศักด์ิ  ยอดมณีย ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  4. นายสุเมธ  ทองจันทร  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  5. นายสุรพงษ  ลาศรีทัศน ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  6. นางสาวพัชราภรณ  กล่ินเกสร ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  7. นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  8. นายภาณุวัฒน  คงเจาะ ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  9. นางสาวนวรัตน เช้ือพราหมณแพตำแหนงพนักงานราชการ กรรมการ 
  10. นางอมราลักษณ  จำนง ตำแหนงธุรการ  กรรมการ 
  11. นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

2.3.3. กรรมการชุดท่ี 3.3 
  1. นางสาวจันจิรา  เขียวคลาย ตำแหนงครู คศ.2  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
3. นายอารม  รักสีทอง  ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
4. นางสาวเบญจวรรณ  ทองเสน ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
5. นางสาวเสาวณี ศรีทอง  ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
6. นางสาวสุดารัตน  ทองคำ ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
7. นางสาวเรวดี  ศรีขาว  ตำแหนงพนักงานราชการ กรรมการ 
8. นางสาวพรเพ็ญ  เล้ียงวิทยา ตำแหนงครูอัตราจาง กรรมการ 
9. นางสาวกัญญารัตน ชูสุวรรณ ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
2.3.4. กรรมการชุดท่ี 3.4 
1. นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี  ตำแหนงครู คศ.2  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวกิตติมา  สุขศิร ิ ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  3. นางสาวสยามล  ใจฉลาด ตำแหนงครูผูชวย  กรรมการ 

4. นางสาวธารารัตน  วงศกระสินธุ ตำแหนงครูอัตราจาง กรรมการ 
  5. นางสาววิลาสินี  แทนทวี ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
3. คณะกรรมการรายงานขอมูล มีหนาท่ีรายงานขอมูลหนาเว็บไซตหลักของโรงเรียน ซึ่งเช่ือมโยงสูแหลงท่ีอยู
ของการเปดเผยขอมูล สง สพม.11 ประกอบดวย 
 3.1. นายศุภชัย  เรืองเดช  ตำแหนงครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
 3.2. นางสาวนวรัตน เช้ือพราหมณแพตำแหนงพนักงานราชการ กรรมการ 
 3.3. นายอารม  รักสีทอง  ตำแหนงครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

  



ใหคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหงานสำเร็จ
ลุลวงไปดวยดีและเพื่อใหเกิดผลดีแกทางราชการตอไป 
 

       ส่ัง ณ วันท่ี  28  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
  

(นายโสภณ  ทองจิตร) 
                              ผูอำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 

รายละเอียดแนบทายคำสั่ง 
ขอมูลพื้นฐาน 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O1 โครงสราง o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของสถานศึกษา  

o ประกอบดวยตำแหนงท่ีสำคัญ และการแบงสวนงานภายใน 
สอดคลองกับภารกิจงาน 4 ดาน ไดแก ดานบริหารวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล ดานการบริหารท่ัวไป และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O2   ขอมูลผูบริหาร o แสดงรายนามของผูบริหารของสถานศึกษา 
o แสดงขอมูล อยางนอยประกอบดวย ช่ือ - นามสกุล ตำแหนงรูป
ถาย เบอรโทรศัพท และท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e - mail) 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O3  อำนาจหนาท่ี  o แสดงขอมูลหนาท่ีและอำนาจของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O4  แผนยุทธศาสตร 
หรือ แผนพัฒนา
สถานศึกษา 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาท่ีมีระยะมากกวา 1 ป  
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยาง เชน ยุทธศาสตร หรือ
แนวทาง เปาหมาย ตัวช้ีวัด เปนตน  
o เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O5   ขอมูลการติดตอ แสดงขอมูลการติดตอ ดังนี ้ 
o ท่ีอยูสถานศึกษา  
o หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได  
o หมายเลขโทรสาร (ถามี)  
o ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e–mail) ท่ีสามารถติดตอได 
o แผนท่ีต้ังสถานศึกษา 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
 
 
 
 

O6  

 
 
 
 
 

o แสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานหรอืการปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษาท่ีเปนปจจุบัน อยางนอยประกอบดวย 
    - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
    - พรบ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
    - พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 



 กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

  - พรบ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
  - พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
  - พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และท่ีแกไข เพิ่มเติม 
  - พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการบริหารจัดการและ 
ขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีเปนนิติ 
บุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา 35 
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
   - กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ 
วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2546 เปนตน 

 
การประชาสัมพันธ 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O7  ขาว

ประชาสัมพันธ  
o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานตาม
อำนาจ หนาท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษา  
o เปนขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2564  

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
การปฏิสัมพันธขอมูล 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O8 Q&A  o แสดงตำแหนงบนเว็บไซตของสถานศึกษาท่ีบุคคลภายนอก

สามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ได และหนวยงานสามารถส่ือสารให
คำตอบกับผูสอบถามได โดยมีลักษณะเปนการส่ือสารไดสองทาง 
(Q&A) ยกตัวอยางเชน Web board, กลองขอความ ถาม-ตอบ เปน
ตน 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O9 Social Network o แสดงตำแหนงบนเว็บไซตของสถานศึกษาท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยัง
เครือขายสังคมออนไลนของสถานศึกษา ยกตัวอยางเชน 
Facebook, Twitter, Instagram เปนตน  

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
การดำเนินงาน 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O10 แผนดำเนินงาน

ประจำป 
o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาท่ีมีระยะ 1 ป มี
ขอมูล รายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณท่ีใช ระยะเวลาในการดำเนินการ เปนตน  
o เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O11 รายงานการกำกับ 
ติดตาม การ
ดำเนินงาน 

o แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป  กรรมการชุดท่ี 3.3 
 



ประจำป รอบ 6 
เดือน 

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการ 
ดำเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช 
ดำเนินงาน เปนตน  
o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปงบประมาณพ.ศ. 2564 

O12 รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
ประจำป 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป  
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อยางนอย
ประกอบดวย ผลการดำเนินการ โครงการหรอืกิจกรรม ผลการใช
จายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

 
การปฏิบัติงาน 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O13 คูมือหรือ

มาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ท่ีบุคลากรในสถานศึกษาใช
ยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อยางนอยประกอบดวย 
คูมือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ดาน สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
กำหนดวิธีการข้ันตอน การปฏิบัติอยางไร  

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
การใหบริการ 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O14 คูมือหรือ

มาตรฐานการ 
ใหบริการ 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผูรับบริการหรือผูมาติดตอกับ 
สถานศึกษาใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือติดตอกับ
สถานศึกษา  
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบดวย คูมือหรือแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับการใหบริการ ประเภทงานใหบริการ ข้ันตอน 
การใหบรกิารแผนผัง/แผนภูมิการใหบริการ ระยะเวลาท่ีใชในการ 
ใหบริการ และผูรับผิดชอบในการใหบริการ  

กรรมการชุดท่ี 3.1 
 

O15 ขอมูลเชิงสถิติการ 
ใหบริการ 

o แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของสถานศึกษา  
o เปนขอมูลการในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.1 
 

O16 รายงานผลการ
สำรวจความ พึง
พอใจการ
ใหบริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการใหบริการของสถานศึกษา  
o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรรมการชุดท่ี 3.1 
 

O17 E–Service o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกสัถานศึกษา
ผานชองทางออนไลน เพื่อชวยอำนวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ  
o สามารถเขาถึงหรือเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซต
หลักของหนวยงาน 

กรรมการชุดท่ี 3.1 
 



แผนการใชจายงบประมาณประจำป 
ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O18 แผนการใชจาย 

งบประมาณ
ประจำป 

o แสดงแผนการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีระยะ 1 ป  
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ อยางนอยประกอบดวย 
งบประมาณตามแหลงท่ีไดรับ การจัดสรรงบประมาณตามประเภท
รายการใชจาย  
o เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O19 รายงานการกำกับ
ติดตาม การใช
จายงบประมาณ 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนการใชจาย 
งบประมาณประจำป  
o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา การใชจายงบประมาณ  
o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ พ.ศ.2564 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O20 รายงานผลการใช
จาย งบประมาณ
ประจำป 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจำป  
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ อยางนอย
ประกอบดวย ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ ์ตามเปาหมาย   
o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

 
การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O21 แผนการจัดซื้อจัด

จาง หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ี 
สถานศึกษา จะตองดำเนินการตามพระราชบัญญติัการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O22 ประกาศตาง ๆ 
เกี่ยวกับ การ
จัดซื้อจัดจางหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามท่ีสถานศึกษาจะตองดำเนนิการตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ยกตัวอยางเชน ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จาง เปนตน  
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O23 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจาง หรือการ
จัดหาพัสดุ ราย
เดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) 
 o มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง อยางนอยประกอบดวย 
งานท่ีซื้อหรือจาง วงเงนิท่ีซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง 
รายช่ือผูเสนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง  
o จำแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบ
เดือน ใดใหระบุวาไมมีการจัดซื้อจัดจางในเดือนนั้น)  
o เปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 



O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจาง หรือ
การจัดหาพัสดุ
ประจำป 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของสถานศึกษา  
o มีขอมูลรายละเอียด อยางนอยประกอบดวย งบประมาณท่ีใชใน
การจัดซื้อจัดจาง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ  
o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O25 นโยบายการ

บริหาร ทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ียังใชบังคับใน
สถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมี
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค เพื่อกอใหเกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีมีความโปรงใสและมีคุณธรรม  
o เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ผูบริหารสูงสุด ท่ีกำหนดในนามของสถานศึกษา 

กรรมการชุดท่ี 3.4 
 

O26 การดำเนินการ
ตามนโยบาย การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
อยางนอยประกอบดวย การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเกง
เพื่อปฏิบัติงานตาม ภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การ
สรางทางกาวหนาใน สายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแตงต้ังบุคลากร การ ประเมินผล การปฏิบัติงาน การสงเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของ บุคลากรใน สถานศึกษา  
o เปนการดำเนินการท่ีมีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามขอ O25  

กรรมการชุดท่ี 3.4 
 

O27 หลักเกณฑการ
บริหาร และ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใชบังคับ
ในสถานศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2564 อยางนอยประกอบดวย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
o การบรรจุและแตงต้ังบุคลากร  
o การพัฒนาบุคลากร  
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ  

กรรมการชุดท่ี 3.4 
 

O28 รายงานผลการ
บริหาร และ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจำป 

o เปนรายงานผลการดำเนินงาน ในป พ.ศ. 2563 
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อยางนอยประกอบดวย 
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กรรมการชุดท่ี 3.4 
 

 
 
 



การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O29 แนวปฏิบัติการ

จัดการ เรื่อง
รองเรียนการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของ 
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา  
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อยางนอยประกอบดวย 
รายละเอียดวิธีการ ท่ีบุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน 
รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวน
งานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ  

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O30 ชองทางแจงเรื่อง
รองเรียน การ
ทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ 

o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผานทาง 
ชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพื่อเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพื่อใหสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเขาถึงหรือเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซต 
หลักของสถานศึกษา 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O31 ขอมูลเชิงสถิติ
เรื่องรองเรียน 
การทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ 

o แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
บุคลากรในสถานศึกษา  
o มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน ยกตัวอยางเชน 
จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแลวเสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวาง
ดำเนินการ เปนตน (กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหระบุไมมีเรื่อง
รองเรียน)  
o เปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O32 ชองทางการรับฟง 

ความคิดเห็น 
o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอการ 
ดำเนินงานตามอำนาจหนาท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษาผานทาง 
ชองทางออนไลน  
o สามารถเขาถึงหรือเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซต
หลักของสถานศึกษา 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O33 การเปดโอกาสให
เกิดการ มีสวน
รวม 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสให ผูมี
สวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของ
สถานศึกษา ยกตัวอยางเชน รวมวางแผน รวมดำเนินการรวม
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และรวมติดตามประเมินผล เปนตน   
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
 



เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 
ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O34 เจตจำนงสุจริต

ของผูบรหิาร 
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคำมั่นวาจะปฏิบัติหนาท่ีและบริหาร 
สถานศึกษาอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล  
o จัดทำอยางนอย 2 ภาษา ไดแก ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
o ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของสถานศึกษา 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O35 การมีสวนรวม
ของผูบรหิาร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของ 
ผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน  
o เปนการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการให
ความสำคัญ กับการปรบัปรุง พัฒนา และสงเสริมสถานศึกษาดาน
คุณธรรมและความโปรงใส  
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O36 การประเมินความ

เส่ียง การทุจริต
ประจำป 

o แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ 
หนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของสถานศึกษา  
o มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยางเชน 
เหตุการณความเส่ียง และระดับของความเส่ียง มาตรการและการ
ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเส่ียง เปนตน  
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O37 การดำเนินการ
เพื่อจัดการ ความ
เส่ียงการทุจริต 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเส่ียง 
ในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของสถานศึกษา  
o เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการท่ีสอดคลองกับมาตรการหรือการ 
ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงตามขอ O36 
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O38 การเสริมสราง

วัฒนธรรม องคกร 
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสราง 
วัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ คานิยมในการ 
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต อยางชัดเจน ไมนอยกวา 5 กิจกรรม 
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.4 
 

 
 



แผนปองกันการทุจริต 
ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O39 แผนปฏิบัติการ

ปองกัน การทุจริต 
o แสดงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต
ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของสถานศึกษา  
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตหรือ
โครงการโรงเรียนสุจริต ยกตัวอยางเชน โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ชวงเวลาดำเนินการ เปนตน  
o เปนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริตท่ี
มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O40 รายงานการกำกับ
ติดตาม การ
ดำเนินการ
ปองกัน การทุจริต 
ประจำป รอบ 6 
เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต หรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามขอ O39 
o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความกาวหนา
การ ดำเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ี
ใชดำเนินงาน เปนตน  
o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O41 รายงานผลการ
ดำเนินการ 
ปองกันการทุจริต
ประจำป 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต หรือ
โครงการโรงเรียนสุจริต  
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อยางนอย
ประกอบดวย ผลการดำเนินการ โครงการหรอืกิจกรรม ผลการใช
จายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย  
o ใชรายงานผลการดำเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

 
มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในสถานศึกษา 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O42 มาตรการสงเสริม

คุณธรรม และ
ความโปรงใส
ภายใน 
สถานศึกษา* 

o แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ใน
การดำเนินงานของสถานศึกษา ในป งบประมาณ พ.ศ. 2563  
o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห ยกตัวอยางเชน ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง หรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวนท่ีมีความ
สอดคลองกับผลการประเมินฯ ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน แนว
ทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของสถานศึกษา เปนตน  
o มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ภายในสถานศึกษาใหดีข้ึน ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหฯ โดยมี 
รายละเอียดตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ี
เกี่ยวของ การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนว
ทางการกำกับ ติดตาม ใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปน
ตน 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 



O43 การดำเนินการ
ตาม มาตรการ
สงเสริมคุณธรรม 
และความโปรงใส
ภายใน 
สถานศึกษา* 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและ 
ความโปรงใสภายในสถานศึกษา  
o มีขอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและ
ความ โปรงใสภายในสถานศึกษาในขอ O42 ไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม  
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

 
 
 


