
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวดัชุมพร 

ที ่              /2564                    วันที ่16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

เรื ่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน            
เมืองหลังสวน 
                                                                                                                                                              
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 

 ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อมุ่งหวังให้เกิด
การบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในสถานศึกษา มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  เพื่อยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการและปฏิร ูปกระบวนการป้องกันการทุจริตทั ้งระบบ                  
ให้มีมาตรฐานสากล  

 บัดนี้คณะกรรมการที่เกี ่ยวข้องได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส            
ในการดำเนินงานของโรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2564  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน             
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพ่ือให้ท่านทราบ รายละเอียดปรากฎ
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ โรงเรียน                     
เมืองหลังสวน ในปีพ.ศ. 2563 ที่แนบมา ด้วยนี้ 
 

       ลงชื่อ 
                (นายประสิทธิ์ นาคสิงห์) 
              ผู้รายงาน 
 
 
                                                   ลงชื่อ 

                                      (นายกฤษฎา ทองกำเหนิด) 
                                                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน  

                                                   ลงชื่อ               
                               (นายไกรวัลย์ สังฆะสา) 
                                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน  



กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือโดย
สรุป ดังนี้ 

เคร่ืองมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ำหนัก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 

ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทำงาน 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ร้อยละ 40 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 

 

2. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล
การประเมิน โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 

 

 

 

 



ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(Internal lntegrity and Transparency Assessment : IIT) 
 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน 
1. การปฏิบัติหน้าท่ี 97.54 
2. การใช้งบประมาณ 97.24 
3. การใช้อำนาจ 99.47 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.35 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.16 

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(External lntegrity and Transparency Assessment : EIT) 
 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 86.24 
7.ประสิทธิภาพการส่ือสาร 79.81 
8.การปรับปรุงการทำงาน 80.31 

 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

(Open Data lntegrity and Transparency Assessment : OIT) 
 

9. การเปิดเผยข้อมูล 92.14 
10. การป้องกันการทุจริต 87.50 

คะแนนเฉลี่ย 89.95 
 

 

  

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียนเมืองหลังสวน  
ในภาพรวมมีระดับคะแนน 89.95 จัดอยู่ในระดับ A  
2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี ้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี ้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ               
มีระดับคะแนน 99.47 ส่วนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ำท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร มีระดับ
คะแนน 79.81  
3. ผลการประเมินจ านวน 10 ตวัชีว้ดั มีระดับคะแนน 89.95 ดังนี้ 
 ตัวชี ้ว ัดที ่  1 การปฏิบัต ิหน ้าที ่  ผลการประเมินมีระดับคะแนน 97.54 จัดอยู ่ในระดับ AA                      
ซึ่งมีระดับคะแนนสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียภาพรวมของระดับเขตพื้นท่ีมีระดับคะแนน 95.72     
 ตัวชี ้ว ัดที ่ 2 การใช้งบประมาณ ผลการประเมินมีระดับคะแนน 97.24 จัดอยู ่ในระดับ AA                   
ซึ่งมีระดับคะแนนสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียภาพรวมของระดับเขตพื้นท่ีมีระดับคะแนน 86.86 
 ตัวช ี ้ว ัดท ี ่  3 การใช ้อำนาจ ผลการประเม ินม ีระด ับคะแนน 99.47 จ ัดอย ู ่ ในระด ับ AA                       
ซึ่งมีระดับคะแนนสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียภาพรวมของระดับเขตพื้นท่ีมีระดับคะแนน 93.65 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผลการประเมินมีระดับคะแนน 97.35 จัดอยู่ในระดับ 
AA ซึ่งมีระดับคะแนนสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียภาพรวมของระดับเขตพื้นท่ีมีระดับคะแนน 88.64 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลการประเมินมีระดับคะแนน 98.16 จัดอยู่ในระดับ AA           
ซึ่งมีระดับคะแนนสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียภาพรวมของระดับเขตพื้นท่ีมีระดับคะแนน 90.55 
 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ผลการประเมินมีระดับคะแนน 86.24 จัดอยู่ในระดับ A            
ซึ่งมีระดับคะแนนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียภาพรวมของระดับเขตพื้นท่ีมีระดับคะแนน 90.71 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลการประเมินมีระดับคะแนน 79.81 จัดอยู่ในระดับ B             
ซึ่งมีระดับคะแนนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียภาพรวมของระดับเขตพื้นท่ีมีระดับคะแนน 86.14 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ผลการประเมินมีระดับคะแนน 80.31 จัดอยู่ในระดับ B             
ซึ่งมีระดับคะแนนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียภาพรวมของระดับเขตพื้นท่ีมีระดับคะแนน 86.96 
 ตัวชี ้ว ัดที ่  9 การเปิดเผยข้อมูล ผลการประเมินมีระดับคะแนน 92.14 จัดอยู ่ในระดับ A                      
ซึ่งมีระดับคะแนนสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียภาพรวมของระดับเขตพื้นท่ีมีระดับคะแนน 73.77 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ผลการประเมินมีระดับคะแนน 87.50 จัดอยู่ในระดับ A              
ซึ่งมีระดับคะแนนสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียภาพรวมของระดับเขตพื้นท่ีมีระดับคะแนน 56.06 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินจ านวน 10 ตัวชี้วัดของโรงเรียนเมืองหลังสวนเทียบกับระดับเขตพ้ืนที่

รร เมืองหลังสวน สพม สฏ ชพ



จุดแข็งการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 97.54 เป็นตัวชี ้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็น         
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโรงเรียนเมืองหลังสวนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้  
อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็นได้ว่าโรงเรียนเมืองหลังสวนมีแนวโน้มการดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักความโปร ่งใส  และมีมาตรฐานในการปฏิบัต ิงาน รวมถึงการปฏิบัต ิงานอย่างมุ ่งมั่น                     
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที ่ หน่วยงานยังให้ความสำคัญการให้บริการ                 
แก่ผู้ท่ีมาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 97.24 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็น 
ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโรงเรียนเมืองหลังสวนต่อการใช้งบประมาณ เป็นประเด็นที ่เกี ่ยวข้อง                    
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่าย  งบประมาณประจำปี และเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์                       
และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุด้วย 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ  99.47 เป็นตัวชี ้ว ัดที ่ประเมินจากความคิดเห็น            
ของผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสียภายในโรงเร ียน เมืองหลังสวนต ่อการใช้อำนาจ  เป็นประเด็นท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง                            
กับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร  เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ             
ซึ ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น                    
ในการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา ไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 4 การใช้ทรัพย์ส ินของราชการ ได้คะแนน  ร้อยละ 97.35 เป็นตัวชี ้ว ัดที ่ประเมิน                 
จากความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโรงเรียนเมืองหลังสวนต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ               
เป็นประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในต่อการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน               
ไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาต              
ที่ชัดเจนและสะดวก บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ           
การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานตามแนวทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์ของราชการ เช่น การทำสมุดบันทึกการยืม
และใช้ส่ิงของภายในโรงเรียน 

ตัวชี ้วัดที ่  5 การแก้ไขปัญหาการทุจร ิต ได้คะแนน  ร ้อยละ 98.16 เป็นตัวชี ้ว ัดที ่ประเมิน                    
จากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโรงเรียนเมืองหลังสวนในด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต            
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยโรงเรียน
จะต้องทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดทำแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพื ่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริ ตได้อย่างเป็นรูปธรรม                    
จะเห็นได้ว่า ในปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมกันจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ            
ให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต                     
และสามารถตรวจสอบได้ 



จุดอ่อนและการพัฒนาหรือแก้ไขการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จุดอ่อน 
ตัวชี้วัดที ่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 86.24 เป็นตัวชี ้วัดที ่ประเมินการร ับรู้              

ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ  การดำเนินงาน ในประเด็น               
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าทันไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/
การบริการของหน่วยงานแก่ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง              
หรือบิดเบือนข้อมูล ทำให้การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 79.81 เป็นตัวชี ้วัดที่ประเมินการรับรู้            
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น              
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน  
          ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 80.31 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็น
ที ่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั ้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่และกระบวนการทำงาน                 
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ ้น รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว           
มากยิ่งขึ้น 

การพัฒนาหรือการแก้ไข 

          ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็นให้ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ           
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ/ดำเนินงาน/          
การให้บริการเพื่อความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  
          ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ  
          ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ           
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรปรับปรุงวิธีการ  

และขั้นตอนการดำเนินงานและการให้บริการให้ดีขึ ้น  มากกว่าปีที ่ผ่านมา สร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบ               
การทำงาน การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และการให้บริการกับผู้มาติดต่อ หรือผู้มารับบริการ              
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงาน/ให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 
 

 

 

 

 

 



จุดแข็งผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
จุดแข็ง 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 92.14 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการเปิดเผยข้อมูล           
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ            
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                    
และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ 
การจัดการเร ื ่องร ้องเร ียนการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ  และการเปิดโอกาสให้เก ิดการมีส ่วนร่วม                         
ซึ ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร ่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน                   
ของหน่วยงาน จะเห็นได้ว่าหน่วยงานได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน            
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 87.50 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการ ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ (2) มาตรภายภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติ 

1. แต่งต้ังคณะทำงานกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2. มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละงานท่ีรับผิดชอบเป็นประจำทุกเดือน 
4. เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายข่าว ปิดประกาศ เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ 
วารสาร เป็นต้น 
 

 




