
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

************************* 

 

ค าน า 

 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ               

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงาน             

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่              

ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งก าหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่

เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.2565  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานใน 

ปีต่อไป  

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ    

   พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ 

   โดยสรุป ดังนี ้

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
แบบวัดการรับรู้  

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่    
ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
แบบตรวจการเปิดเผย  

ข้อมูลสาธารณะ 
 (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ร้อยละ 40 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 

2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล

การประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
1.การปฏิบัติหน้าที่  93.53 
2.การใช้งบประมาณ  82.98 
3.การใช้อ านาจ  91.06 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ  84.53 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.47 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 

6.คุณภาพการด าเนินงาน   91.44 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร   81.21 
8.การปรับปรุงการท างาน 81.22 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปิดเผยข้อมูล  78.13 
10.การป้องกันการทุจริต 79.46 

เฉลี่ยรวม 83.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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 ************* 

 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก            

ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ 

ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  ซึ่งถือ

เป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 

“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน 

ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน            

ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.22 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการเนินงาน ระดับ B  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ

ร้อยละ 93.53 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.98  ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ  ได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ 91.06  ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.53  ตัวชี้วัดการ

แก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.47  ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน    ได้คะแนนเท่ากับ

ร้อยละ 91.44  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.21  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการ       

ท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.22  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.13                        

และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.46  

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 93.53 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85 มี 6 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง

ระบบการท างาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ทั้งนี้จุดที่ควรพัฒนา

เนื่องจากมีคะแนนต่ าสุดคือ  การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต    

  

 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากผลการประเมินคูณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์

ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 4 ตัวช้ีวัด คือ 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.53 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง                   

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ

ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  อันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม

หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 (2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.06  เป็นคะแนนจากการประเมิน

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับก

มารมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง

เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้

อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

 (3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทึจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.47  เป็นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงานมีการ

จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น

รูปธรรม 

 (4) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.44  เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่

ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นนคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยว่ายึดหลีกตาม

มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวก

พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  

 จุดที่ควรพัฒนา(ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 6 ตัวช้ีวัด 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.98  เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไป

จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์



แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภานในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง 

ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับ

การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง  

 (2) ตัวชี้วักท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.53  เป็นคะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผุ้อ่ืน และ

พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการโดยบุคลากรในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคลากรภายนอก

หน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  เห็นได้ว่าหน่วยงานควรจะ

มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้

รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วนงานควรมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ในหน่วยงานด้วย 

 (3) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.21  เป็นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ

สื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า

หน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควร

รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทาง

ให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับ

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (4) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.22  เป็นคะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง

ระบบการท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ

กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้ รับบริการหรือผู้มา

ติดต่อเข้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 (5) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.13  เป็นคะแนนจากการ

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชน

ทราบใน 5 ประเด็น คือ  1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  3) การบริหารเงินงบประมาณ 

ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ  4) การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร



บุคคลและหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน

ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 (6) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.46  เป็นคะแนนจากการ

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชน

ทราบใน 2 ประเด็น คือ 1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริการ การ

ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต  และ 2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ

ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการ

ทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

 1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้คะแนน  26.31          

เป็นคะแนนจากการประเมินของบุคคลากรของหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน  ชี้ให้เห็นว่า

บุคลากรในหน่วยงานค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรการในการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน โดยผลประเมินยังชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิด

ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 

 2. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT )  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้คะแนน  25.39

เป็นคะแนนจากการประเมินของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน  ชี้ให้เห็นว่า 

ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงานค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานที่โปร่ งใส            

และการมีมาตรการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่ายึดตามหลักมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก้ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์

ของสาธารณะ  

 อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นพัฒนาส าหรับหน่วยงาน โดยควรด าเนินการอย่างเขม้ข้นมากขึ้น คือ 

 1) ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

 2) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ควร

พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียเข้าไปมีส่วนรวมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน

การท างานให้ดีขึ้น 



 3. เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ( Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT )   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้คะแนน  

31.52  เป็นคะแนนจากการวางระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ชี้ให้เห็นว่า  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบอยู่ในระดับที่ดี 

 

ประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 

1.ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (IIT)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พบว่ามีประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 2 ตัวชี้วัด  คือ  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  และตัวชี้วัดที่ 4 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ข้อบกพร่อง  

1. การจัดท าหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรภายใน

และภายนอกหน่วยงานขาดความชัดเจน 

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ และการใช้ทรัพย์สินของทาง

ราชการภายในหน่วยงานมีความล่าช้า ไม่ชัดเจน และไม่ครบทุกกระบวนงาน ท าให้เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ

ส าหรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าบงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงาน  และการเปิดโอกาส

ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบการแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจน 

 

การพัฒนาหรือการแก้ไข  

1.ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน

การปฏิบัติงานให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานให้มีความชัดเจนและทั่วถึง  

 2.ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่บุคคลภายในและ

ภายนอกหน่วยงานให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  

3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าบงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงาน  และการเปิดโอกาสให้

บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบการแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 

2. ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2562 พบว่ามีประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 2 ตัวชี้วัด  คือ  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 

ข้อบกพร่อง  

1.การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานที่พร้อมในการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชนทราบยังมีความ

ล่าช้า 

2.การให้บริการในแต่ละงานบริการไม่สามารถอ านวยความสะดวกและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ได้

เท่าท่ีควร  

3.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆไม่ครบทุกกระบวนงานท าให้ผู้รับบริการขาดความรู้ ความ

เข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร 

การพัฒนาหรือการแก้ไข  

1.ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานที่พร้อมในการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชนทราบ 

2.ปรับปรุง พัฒนา และอ านวยความสะดวกในการบริการผู้รับบริการทุกขั้นตอนของงานบริการ ให้เกิดความ

พึงพอใจสูงสุด  

3. ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้บริการและอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผู้รับบริการ  

 

3. ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐตามแบบตรวจการเปิดเผยพข้อมูล

สาธารณะ (OIT)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พบว่ามีประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 2 ตัวชี้วัด  คือ  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 

การป้องกันการทุจริต 

 
 



ข้อบกพร่อง  

1. การจัดท าประกาศก าหนดมาตรการต่าง ๆ เช่น การไม่รับสินบนของขวัญของรางวัล มาตรการป้องกันการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ยังไม่ครอบคลุมครบทั้ง 5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูล

พ้ืนฐาน 2) การบริหารงาน 3) การบริหารเงินงบประมาณ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5) 

การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน บางประเด็นยังไม่มีการก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 

2.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

3.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานยังไม่ครอบคลุม ไมค่รบถ้วนทุกประเด็นของแต่

ละงาน  

การพัฒนาหรือการแก้ไข  

1.จัดท าประกาศก าหนดมาตรการต่าง ๆ เช่น การไม่รับสินบนของขวัญของรางวัล มาตรการป้องกันการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้ครอบคลุมครบทั้ง 5 ประเด็น  

2.จัดประชุมชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการ

ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  

3. ด าเนินการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทุก

ประเด็นของแต่ละงาน 

 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ                     

พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ  

1. แต่งตั้งคณะท างานก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เช่นมาตรการ

จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

มาตรการการจัดการการรับสินบน เป็นต้น 

2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ความรู้

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เป็นต้น 

3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากรและสาธารณชนรับทราบอย่าง

กว้างขวาง โดยเฉพาะต้องตรวจสอบ และปรับปรุงเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้อัพเดทและเป็นปัจจุบัน 

4.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ผลการด าเนินงาน และมาตรการต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ปิดประกาศ            

เว็บเพจ และทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

5. ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุก 6 เดือน  

 


