
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าน า 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดเป้าหมายส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งส่งเสริม
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ 
และทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใส และเป็น
ธรรม รวมทั้ง ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ (1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการ
เป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  (2) ส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อ
ไปในทางทุจริต และ (3) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน เพ่ือ
จะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว และเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต และยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จึงก าหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก เพ่ือให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติ  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

ความเปน็มา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดเป้าหมายส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งส่งเสริม
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ 
และทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใส และเป็น
ธรรม รวมทั้ง ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการ
เป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  2. ส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อ
ไปในทางทุจริต และ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน งาน 
เพ่ือจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมใช้ชื่อว่าโดย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” เพ่ือเป็นการ
ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ว่า “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและพัฒนา มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนา และยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้
เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการ ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานให้
ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน
หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลปะโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ท าให้การทุจริตใน
ภาพรวมของประเทศลดลง ตลอดจน ผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายใน
หน่วยงานในภาพรวมของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  ซึ่งการด าเนินการะเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่านมา 
ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีและได้รับเสียงสะท้อน
ว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
หน่วยงานที่รับการประเมินมีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง  มีการปรับปรุงการดเนินงานให้เป็นไปตาม
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หลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังบกพร่อง มีการพัฒนา ระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งบุคลากร ในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเป็นอย่างดี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560– 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนา 
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบ 
ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ 
ข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) 
และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับ
การประเมิน โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายที่ 5 “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ” และก าหนดประเด็นกลยุทธ์ข้อ 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยก าหนดตัวชี้วัด ข้อ (4) 
ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity( and Transparency Assessment: ITA) และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ข้อ (4) ก าหนดให้
หน่วยงานในทุกสังกัดใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานตาม
หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ยังถูกกดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพาหน ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนการประเมินการก ากับดูแลการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรอีกด้วย 

เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต และยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของ
หน่วยงาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จึงก าหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสปราศจากการทุจริตในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ  
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 

1.1 ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 
Assessment Online (IIT Online) จ านวน 52 คน 

1.2 ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 
Assessment Online (EIT Online) จ านวน 68 คน 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (สพม.7 เดิม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 88.52 ล าดับที่ 
75 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (ระดับดีมาก) โดย ตัวชี้วัดที่ 1 การ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 98.54 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 77.61 คะแนน  

เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (สพม.7 เดิม)  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) พบว่า ผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (88.52 คะแนน) เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (80.04 คะแนน) รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 87.10 - - 
2559 86.13 ลดลง -  
2560 76.19 ลดลง -  
2561 79.53 เพ่ิมข้ึน +  
2562 80.04 เพ่ิมข้ึน +  
2563 88.52 เพ่ิมข้ึน +  
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1.4 ผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ จ าแนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน  

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จ าแนกตามแหล่งข้อมูล ได้แก่ 

1) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Internal) 
2) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา (External) 
3) การเปิดเผยข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Open Data) 
แสดงรายละเอียดของคะแนนดังแผนภูมิภาพที่ 1 
 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 1  ผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ จ าแนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน 
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1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (สพม.7 เดิม) เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
ผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่มีคะแนนมากที่สุด คือ การปฏิบัติหน้าที่ (92.09 คะแนน) รองลงมา
คือ คุณภาพการด าเนินงาน (90.22 คะแนน) การใช้อ านาจ (88.36 คะแนน) และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(85.69 คะแนน) ตามล าดับ ส่วนตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) ได้แก่ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(83.59 คะแนน) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (81.99 คะแนน) การปรับปรุงระบบการท างาน (77.08 
คะแนน) การเปิดเผยข้อมูล (75.27 คะแนน)  การใช้งบประมาณ (74.31 คะแนน) การป้องกันการทุจริต 
(72.77 คะแนน) รายละเอียดดังตารางที่ 2 

  
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.54 AA ผ่าน 

2 การใช้งบประมาณ 93.06 A ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 97.04 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 93.77 A ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.41 A ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 90.85 A ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.61 B ไม่ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 80.58 B ไม่ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 81.29 B ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 93.75 A ผ่าน 

 
หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 



6 
 

ส่วนที่ 3 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบรุี นครนายก 
 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (85 คะแนน) 
จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  ตัวชี้วัดที่ 7 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ ตัวชี้วัดที่ 8 แนวทางการ
ปรับปรุงระบบการท างาน และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก จึงก าหนดมาตรการและแนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในฯ เพ่ือการ
พัฒนาและยกระดับการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. ประกาศเจตจ านงในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
และประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (รายละเอียดดังภาคผนวก) 

2. ก าหนดมาตรการและแนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (รายละเอียดดังภาคผนวก) 

 

ตารางที่ 3 มาตรการและแนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
ตัวช้ีวัดที่ มาตรการและแนวทาง กลุ่มที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 7  
แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

- มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน    โดยข้อมูลที่เผยแพร่
ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน โดยเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก : https://www.spm-pn.go.th/ 
- มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้
อย่างชัดเจน  
- มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- มีการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผ่านทาง
ระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://www.spm-pn.go.th/ 
- ควบคุมด้วยมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก   

- กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
(ICT) 
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ตัวช้ีวัดที่ มาตรการ/แนวทาง กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 8  
แนวทางการ
ปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

- พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน กระบวนการท างาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน และการให้บริการให้ดีขึ้น 
- น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
- มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ  
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน  
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ  
- ควบคุมด้วยมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

ทุกกลุ่มงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 

- เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ใน 5 ประเด็น คือ  
   (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
   (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ  
   (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
    (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
    (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
- ควบคุมด้วยมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

ทุกกลุ่มงาน 
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