
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของหน3วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจำปTงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเจตนารมณ_มุ 3งหวังให`หน3วยงาน 

ภาครัฐกลุ3มเปaาหมายได`รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร3งใสของหน3วยงานตนเองและนำข`อมูลผลการ

ประเมิน รวมทั้งข`อเสนอแนะไปปรับใช`ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน3วยงานได`อย3าง

เหมาะสม เพ่ือแสดงให̀เห็นถึงความพยายามของสถานศึกษาในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด̀านการปaองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท`อนถึงความตั้งใจของหน3วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให̀เปrนท่ีประจักษ_ต3อสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห_ผลการประเมินคุณธรรและความโปร3งใสในการดำเนินงานของหน3วยงานภาครัฐ

ฉบับนี้ ประกอบด`วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได`แก3 (๑) การปฏิบัติหน`าที่ (๒) การใช`งบประมาณ

(๓) การใช`อำนาจ (๔) การใช`ทรัพย_สินของราชการ (๕) การแก`ไขปxญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน 

(๗)ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเป}ดเผยข`อมูล และ (๑๑) การปaองกัน

การทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู`ของผู`มีส3วนได`ส3วนเสียภายใน (Internal) การรับรู` ของผู`รับบริการ ผู`มา

ติดต3อ หรือผู`มีส3วนได̀ส3วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร3ข`อมูลที่เปrนปxจจุบัน บนเว็บไซต_ของ

หน3วยงาน (Open Data) ซึ ่งผลคะแนนครั ้งนี ้จะสะท`อนให`เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน3วยงานในรอบ

ปTงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข หวังเปrนอย3างยิ่งว3า ผลการประเมินครั้งน้ีจะช3วยสนับสนุน ส3งเสริมและ

ยกระดับคุณธรรมและความโปร3งใส ในการดำเนินงานของหน3วยงานภาครัฐ ได`อย3างมีประสิทธิภาพทุก

หน3วยงานได`ร3วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน3วยงานภาครัฐภายใต`กรอบธรรมาภิบาล และประการ

สำคัญ คือ ได`มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปaองกันการทุจริตของประเทศ  ซึ ่งจะสามารถสะท`อน

ภาพลักษณ_เชิงบวกให`กับสถานศึกษา และส3งผลต3อการยกระดับค3าดัชนีการรับรู`การทุจริต (Corruption 

Perception Index:CP) ของประเทศไทยให̀มีอันดับและผลคะแนนท่ีดีย่ิงข้ึนต3อไป 

 

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะห/ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร9งใสในการดำเนินการของหน9วยงานภาครัฐ 

ปBงบประมาณ ๒๕๖๓ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการปaองกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได`พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปrนมาตรการปaองกันการทุจริต และเปrนกลไกในการสร`างความ ตระหนักให̀

หน3วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย3างโปร3งใสและมีคุณธรรม โดยใช`ชื่อว3า "การประเมิน คุณธรรม และความ

โปร3งใสในการดำเนินงานของหน3วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)" ปxจจุบัน

การประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของหน3วยงานภาครัฐ ได`ถูกกำหนดเปrน กลยุทธ_ท่ี

สำคัญของยุทธศาสตร_ชาติว3าด̀วยการปaองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๓) ซ่ึงถือ

เปrนการยกระดับให`เปrนการประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของหน3วยงาน ภาครัฐให`เปrน 

"มาตรการปaองกันการทุจริตเชิงรุก" ท่ีหน3วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต`อง ดำเนินการโดย มุ3งหวังให`หน3วยงาน

ภาครัฐท่ีเข̀ารับการประเมินได̀รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ ยกระดับหน3วยงนในด̀าน

คุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานได̀อย3างเหมาะสม 

ITA เปrนการประเมินเกี ่ยวกับคุณลักษณะด`านคุณธรรมและความโปร3งใสของหน3วยงานภาครัฐ

หน3วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะได`รับทราบผลการประเมินเพื่อให`เกิดความตระหนักและนำไปสู3การ

พัฒนาตนเอง เพ่ือให̀การดำเนินงานภาครัฐเปrนไปอย3างมีคุณธรรมและความโปร3งใส ลดการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ก3อให`เกิดประโยชน_ต3อประชาชนและต3อประเทศชาติสูงสุด และได`มีส3วนร3วมในการพัฒนาการ

ดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร3งใสมากยิ ่งขึ ้นในปTงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

สำนักงาน ป.ป.ช ได`กำหนดเกณฑ_การประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของหน3วยงาน 

ภาครัฐ แบ3งออกเปrน ๑๐ ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

๑. การปฏิบัติหน̀าท่ี 

๒. การใช̀งบประมาณ 

๓. การใช̀อำนาจ 

๔. การใช̀ทรัพย_สินของราชการ 

๕. การแก̀ไขปxญหาการทุจริต 

๖. คุณภาพการดำเนินงาน 

๗. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน 

๙. การเป}ดเผยข̀อมูล 

๑๐. การปaองกันการทุจริต 

 

 



เคร่ืองมือท่ีใชPในการประเมิน ITA มี ๓ เคร่ืองมือ ไดPแก9 

๑. แบบวัดการร ับร ู `ของผ ู `ม ีส 3วนได `ส 3วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IT) มีวัตถุประสงค_เพื่อประเมินระดับการรับรู`ของผู`มีส3วนได`ส3วนเสียภายในที่มีต3อหน3วยงาน

ตนเองประกอบด`วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน`าที่ ตัวชี้วัดการใช`งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช`อำนาจตัวชี้วัดการใช̀

ทรัพย_สินของทางราชการ และตัวช้ีวัดการแก̀ไขปxญหาการทุจริต 

๒. แบบวัดการรับรู `ของผู `มีส3วนได`ส3วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค_เพื่อประเมินระดับการรับรู`ของผู`มีส3วนได`ส3วนเสียภายนอกที่มีต3อหน3วยงาน

ที่ประเมินประกอบด`วยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวชี้วัดการ

ปรับปรุงระบบการทำงาน 

๓. แบบตรวจการเป}ดเผยข̀อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 

: OIT) มีวัตถุประสงค_เพื่อประเมินระดับการเป}ดเผยข̀อมูลต3อสาธารณะของหน3วยงานเพื่อให̀ประชาชนสามารถ

เข̀าถึงได̀ประกอบด̀วยตัวช้ีวัดการเปTดเผยข̀อมูลและตัวช้ีวัดการปaองกันการทุจริต 

เกณฑ_ระดับการประเมิน มี ๗ ระดับ ดังน้ี 

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. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร9งใสในการดำเนินงานของโรงเร ียนสวัสดิ ์ร ัตนาภิมุข  

     ปBงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ประจำปT

งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยภาพรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ ๗๒.๑๘ คะแนน ซึ่งถือว3ามีคุณธรรมและความ

โปร3งใสในการดำเนินงาน ระดับ C เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว3า ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได`คะแนน

เท3ากับร̀อยละ ๙๙.๑๐ รองลงมาคือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได̀คะแนนเท3ากับร`อยละ ๙๘.๗๕ ตัวชี้วัด

การปรับปรุงการทำงาน ได̀คะแนนเท3ากับร`อยละ ๙๗.๐๐ ตัวชี้วัดกาการปฏิบัติหน̀าท่ี ได̀คะแนนเท3ากับร`อยละ 

๙๖.๔๔ ตัวชี้วัดวัดการใช`อำนาจ ได`คะแนนเท3ากับร`อยละ ๙๖.๔๔ ตัวชี้วัดการแก`ไขปxญหาการทุจริต ได̀

คะแนนเท3ากับร`อยละ ๘๕.๘๘ ตัวชี้วัดการใช`ทรัพย_สินของทางราชการ ได`คะแนนเท3ากับร`อยละ ๘๕.๐๕ 

ตัวช้ีวัดการใช̀งบประมาณ ได̀คะแนนเท3ากับร̀อยละ ๘๒.๐๐ ตัวช้ีวัดการเป}ดเผยข̀อมูล ได̀คะแนนเท3ากับร̀อยละ 

๕๕.๘๕ และตัวช้ีวัดการปaองกันการทุจริต ได̀คะแนน เท3ากับร̀อยละ ๒๕.๐๐ 

 

 



๓. การวิเคราะห/ขPอมูล 

ผลการประเมินคุณธรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ประจำปT

งบประมาณ ๒๕๖๓ มีผลการวิเคราะห_ข`อมูลในแต3ละตัวชี้วัดที่แสดงให`เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต`องพัฒนาไว̀

ดังต3อไปน้ี 

๓.๑ จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดPคะแนนมากกว9ารPอยละ ๙๕) จำนวน ๔ ตัวช้ีวัด คือ 

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ ๙๙.๑๐ เปrนคะแนนจาก

การประเมินการรับรู `ของผู `รับบริการ ผู `มาติดต3อ หรือผู `มีส3วนได`ส3วนเสียของหน3วยงานต3อคุณภาพการ

ดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข`องกับการปฏิบัติหน`าที่ของเจ`าหน`าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กำหนดไว`อย3างเคร3งครัด เห็นได`ว3าประชาชนหรือผู`รับบริการมีความเชื่อมั ่นในคุณภาพการ

ดำเนินงานของหน3วยงานว3ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว` มีการให`ข`อมูลที่ชัดเจน

แก3ผู` รับบริการ ไม3นำผลประโยชน_ของพวกพ`องอยู3เหนือผลประโยชน_สาธารณะ และไม3พบว3าไม3มีการเรียกรับ 

สินบน หน3วยงานมีการเผยแพร3ผลงานและข`อมูลสาธารระอย3างชัดเจน เข`าถึงง3าย ไม3ซับซ`อน มีช3องทางท่ี 

หลากหลาย การบริการมีความโปร3งใส มีวิธีการและขั้นตอนการทำงานเป}ดโอกาสให`ผู`รับบริการ หรือผู`มีส3วน 

ได̀ส3วนเสียเข̀ามามีส3วนร3วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 

 (๒) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได̀คะแนนเท3ากับร`อยละ ๙๘.๗๕ เปrนคะแนน จาก

การประเมินการรับรู`ของผู`รับบริการ ผู`มาติดต3อ หรือผู`มีส3วนได`ส3วนเสียของหน3วยงานต3อประสิทธิภาพการ

สื่อสารในประเด็นที่เกี ่ยวข`องกับการเผยแพร3ข`อมูลของหน3วยงานในเรื่องต3าง ๆ ต3อสาธารณชนเห็นได`ว3า

หน3วยงานให̀ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน3วยงานและข`อมูล ที่สาธารณชนที่ควร

รับทราบ มีการจัดทำปaายประชาสัมพันธ_ต3างๆ เผยแพร3บริเวณหน`าโรงเรียน การให`ข`อมูล ผ3านระบบสาระ

สนเทศทาง http://srm.ac.th ทาง facebook ทางแอปพรีเคชั ่น Line รวมทั ้งการจัดให`มีช 3องทางให̀

ผู̀รับบริการ ผู̀มาติดต3อ หรือผู̀มีส3วนได̀ส3วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน การใช̀บริการ 

นอกจากนี้หน3วยงานยังมีการสร`างการรับรู`เกี่ยวกับการจัดให`มีช3องทางให`ผู`มาติดต3อราชการสามารถร`องเรียน

การทุจริตของเจ̀าหน̀าท่ีในหน3วยงานด̀วย ซ่ึงจะสะท̀อนถึงการส่ือสารกับผู̀รับบริการ ผู̀มา ติดต3อ หรือผู̀มีส3วนได̀

ส3วนเสียอย3างมีประสิทธิภาพตัว 

 (๓) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ ๙๗.๐๐ เปrนคะแนนจาก

การประเมินการรับรู`ของผู`รับบริการ ผู`มาติดต3อหรือผู`มีส3วนได̀ส3วนเสียของหน3วยงานต3อการปรับปรุงระบบการ

ทำงาน ในประเด็นที ่เกี ่ยวข`องกับการปรับปรุงพัฒนาหน3วยงาน ทั ้งการปฏิบัติงานของเจ`าหน`าที ่และ

กระบวนการทำงานของหน3วยงานให̀ดีย่ิงข้ึน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช̀ในการดำเนินงานเพ่ือให̀เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน3วยงานควรมีกระบวนการเป}ดโอกาสให`ผู`รับบริการหรือผู`มาติดต3อเข`ามามีส3วน

ร3วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให̀สอดคล̀องกับความต̀องการด̀วย 

(๔) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน`าที่ โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ ๙๖.๔๔ เปrนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู`ของบุคลากรภายในหน3วยงานต3อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน3วยงานของตนเอง ใน

ประเด็นท่ีเก่ียวข̀องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร3งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ ตาม



ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว̀ สะท̀อนให̀เห็นว3า หน3วยงานมีแนวโน̀มการดำเนินงานท่ีเปrนไปตาม หลักการ

ความโปร3งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต3อย3างไรก็ดีหน3วยงานควรให`ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให`บริการแก3ผู`มาติดต3อทั่วไปกับผู`มาติดต3อที่รู`จักกันเปrนส3วนตัวอย3าง เท3าเทียม

กัน 

๓.๒ จุดท่ีตPองพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีไดPคะแนนต่ำกว9ารPอยละ ๙๕) จำนวน ๖ ตัวช้ีวัด คือ 

(๑) ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การใช̀อำนาจ โดยรวมได̀คะแนนเท3ากับร̀อยละ ๙๒.๖๕  เปrนคะแนนจากการประเมิน

การรับรู`ของบุคลากรภายในหน3วยงานต3อการใช`อำนาจของผู`บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข`องกับ

การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให̀สิทธิประโยชน_ต3าง ๆ ซ่ึงจะต̀อง

เปrนไปอย3างเปrนธรรมและไม3เลือกปฏิบัติ เห็นได`ว3าบุคลากรภายในหน3วยงานมีความเชื่อมั่นต3อการใช`อำนาจ

ของผู`บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงานปรากฎดังผลงานต3างๆ ที่โรงเรียนได`รับ ซึ่งควรมีการพัฒนาให`มี

ความชัดเจนมากข้ึน 

(๒) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก`ไขปxญหาการทุจริต โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ ๘๕.๘๘ เปrนคะแนนจาก

การประเมินการรับรู`ของบุคลากรภายในหน3วยงานต3อการแก`ไขปxญหาการทุจริตของหน3วยงานใน ประเด็นท่ี

เกี่ยวข`องกับการให`ความสำคัญของผู`บริหารสูงสุดในการต3อต`านการทุจริตอย3างจริงจัง โดยหน3วยงาน มีการ

จัดทำแผนงานด`านการปaองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให`เกิดการแก`ไขปxญหาการทุจริตอย3างเปrน 

รูปธรรม ซ่ึงควรมีการพัฒนาให̀มีความชัดเจนมากข้ึน 

(๓) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช`ทรัพย_สินของทางราชการ โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ ๘๕.๐๕ เปrน

คะแนนจากการประเมินการรับรู`ของบุคลากรภายในหน3วยงานต3อการใช`ทรัพย_สินของทางราชการ ในประเด็น

ท่ีเกี่ยวข`องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย_สินของราชการของหน3วยงาน ไปเปrนของตนเอง

หรือนำไปให`ผู `อื ่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย_สินของทางราชการ ทั ้งการยืมโดยบุคลากรภายใน

หน3วยงานที่ชัดเจนโดยการทำบันทึกข̀อความเสนอผู`บริหารก3อนนำทรัพย_สินของทางราชการ ไปใช̀ และการยืม

โดยบุคคลภายนอกหน3วยงาน ซึ่งหน3วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน และ สะดวก เห็นได`ว3า 

หน3วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช`ทรัพย_สินของราชการที่ถูกต`องเพื่อให` บุคลากรภายในได̀

รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช`ทรัพย_สินของราชการ จัดทำบัญชี

ทรัพย_สินของหน3วยงานรายงานเสนอผู`บริหารเมื่อสิ้นปTงบประมาณ ซึ่งควรมีการพัฒนาให`มีความชัดเจนมาก

ข้ึน 

(๔) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช`งบประมาณ โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ ๘๒.๐๐ เปrนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู`ของบุคลากรภายในหน3วยงานต3อการดำเนินการต3าง ๆ ของหน3วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข`อง

กับการใช`จ3ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต3การจัดทำแผนการใช`จ3ายงบประมาณประจำปTและเผยแพร3 อย3าง

โปร3งใสไปจนถึงลักษณะการใช`จ3ายงบประมาณของหน3วยงานอย3างคุ`มค3า เปrนไปตามวัตถุประสงค_และไม3 เอ้ือ

ประโยชน_แก3ตนเองหรือพวกพ`อง การเบิกจ3ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต3าง ๆ เช3น ค3าวัสดุอุปกรณ_หรือ ค3า

เดินทางฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ`างและการตรวจรับพัสดุ เห็นได`ว3าหน3วยงานให`ความสำคัญ 



จัดทำเอกสารขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ`างอย3างถูกต`องตามระเบียบพัสดุ เป}ดโอกาสให`บุคลากรภายในมีส3วนร3วม 

ในการตรวจสอบการใช̀จ3ายงบประมาณของหน3วยงานตนเองได̀ ซ่ึงควรมีการพัฒนาให̀มีความชัดเจนมากข้ึน 

(๕) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเป}ดเผยข`อมูล โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ ๕๕.๘๕ เปrนคะแนนจากการ

เผยแพร3ข`อมูลที่เปrนปxจจุบันบนเว็บไซต_ของหน3วยงาน เพื่อเป}ดเผยข`อมูลต3าง ๆ ของหน3วยงานให` สาธารณชน

ทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข`อมูลพื้นฐาน ได`แก3 ข`อมูลพื้นฐาน ข3าวประชาสัมพันธ_ และการ ปฏิสัมพันธ_

ข`อมูล (๒) การบริหารงาน ได`แก3 แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให`บริการ (๓) การบริหาร เงิน

งบประมาณ ได̀แก3 แผนการใช`จ3ายงบประมาณประจำปT และการจัดซื้อจัดจ`างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การ 

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได`แก3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการ 

บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ_การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (๕) การส3งเสริมความ 

โปร3งใสในหน3วยงาน ได̀แก3 การจัดการเร่ืองร̀องเรียนการทุจริต และการเป}ดโอกาสให̀เกิดการมีส3วนร3วม ซ่ึงการ

เผยแพร3ข̀อมูลในประเด็นข̀างต̀นแสดงถึงความโปร3งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน3วยงาน ควร

มีการพัฒนาคู3มือการปฏิบัติงาน คู3มือการให̀บริการ การแสดงข̀อมูลสถิติการให̀บริการต3างๆ ของหน3วยงานให̀มี

ความชัดเจนมากข้ึน 

(๖) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปaองกันการทุจริต โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ ๒๕.๐๐เปrนคะแนน จาก

การเผยแพร3ข`อมูลที่เปrนปxจจุบันบนเว็บไซต_ของหน3วยงาน เพื่อเป}ดเผยการดำเนินการต3าง ๆ ของหน3วยงานให̀

สาธารณชนได̀รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพ่ือปaองกันการทุจริต ได̀แก3 เจตจำนงสุจริตของผู̀

บริการการประเมินความเสี่ยงเพื่อการปaองกันการทุจริต การเสริมสร`างวัฒนธรรมองค_กร และแผนปฏิบัติการ

ปaองกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อปaองกันการทุจริต ได`แก3 มาตรการภายในเพื่อส3งเสริมความ

โปร3งใสและปaองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร3ข`อมูลในประเด็นข`างต`นแสดงถึงความพ ยายามของหน3วยงานท่ี

จะปaองกันการทุจริตในหน3วยงานให`ลดน`อยลงหรือไม3สามารถเกิดขึ้นได` ควรมีการแสดงข`อมูล ต3างๆ ให`เปrน

ปxจจุบันเพื่อนำไปสู3การจัดทำมาตรการส3งเสริมความโปร3งใสและมีการกำกับติดตามการนำไปสู3การปฏิบัติอย3าง

เปrนรูปธรรม ซ่ึงควรมีการพัฒนาให̀มีความชัดเจนมากข้ึน 
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