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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 งาน 
เพ่ือจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (ITA Online) ซึ่งผลคะแนนจะ
สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency 
Assessment  Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และก าหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสปราศจากการทุจริตในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน เพ่ือปรับปรุง  ยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
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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 าเนินงาน 
เพ่ือจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ พัฒนา
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 และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลปะโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้ นได้อย่าง
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 มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
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หลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งบุคลากร ในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเป็นอย่างดี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี ได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง พัฒนาระบบงานในหน่วยงาน 
รวมถึงก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน เพ่ือให้
ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ยึดถือแนวปฏิบัติ  
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 

1.1 ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 
Assessment Online (IIT Online) จ านวน 50 คน 

1.2 ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 
Assessment Online (EIT Online) จ านวน 88 คน 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.61 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 89.61 ล าดับที่ 175 ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (ระดับดมีาก) โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต  ได้คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 78.31 คะแนน 

เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) พบว่า ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (89.61 คะแนน) เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (88.52 คะแนน) รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่างของคะแนน พัฒนาการ 

2558 87.30 สูงมาก - - 
2559 86.13 สูงมาก -1.17 ลดลง 
2560 76.19 สูง -9.94 ลดลง 
2561 79.53 สูง +3.34 เพ่ิมข้ึน 
2562 80.04 B +0.51 เพ่ิมข้ึน 
2563 88.52 A +8.48 เพ่ิมข้ึน 
2564 89.61 A +1.09 เพ่ิมข้ึน 
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 1.3 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 

 
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่    
ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการประเมินราย
ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่มีคะแนนมากที่สุด คือ การป้องกันการทุจริต (100.00 คะแนน) รองลงมาคือ การปฏิบัติ
หน้าที่ (99.38 คะแนน) การใช้อ านาจ (97.75 คะแนน) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (96.90 คะแนน)        
การแก้ไขปัญหาการทุจริต (96.57 คะแนน) การใช้งบประมาณ (95.55 คะแนน) และคุณภาพการด าเนินงาน 
(88.58 คะแนน) ตามล าดับ ส่วนตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล (79.56 
คะแนน) การปรับปรุงระบบการท างาน (78.37 คะแนน) และประสิทธิภาพการสื่อสาร (78.31 คะแนน) 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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 ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นรายตัวชี้วัด 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 10 การป้องกันการทุจริต 100.00 AA ผ่าน 

2 1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.38 AA ผ่าน 

3 3 การใช้อ านาจ 97.75 AA ผ่าน 

4 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 96.90 AA ผ่าน 

5 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.57 AA ผ่าน 

6 2 การใช้งบประมาณ 95.55 AA ผ่าน 

7 6 คุณภาพการด าเนินงาน 88.58 A ผ่าน 

8 9 การเปิดเผยข้อมูล 79.56 B ไม่ผ่าน 

9 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 78.37 B ไม่ผ่าน 

10 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.31 B ไม่ผ่าน 

 
  หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00-100.00 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 
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(1) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนน 29.17 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) บ่งชี้ให้เห็น
ว่าบุคลากรในหน่วยงานยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ การไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงินและให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนๆ และพฤติกรรม
ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด การรับสินบนได้ในอนาคต ซึ่งมีจุดแข็งดังต่อไปนี้ (โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดไว้ที่ร้อยละ 85) 
  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.38 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง      
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่การความโปร่งใสและ    
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อ   
ที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.75  เป็นคะแนนจาก   
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.90 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อ่ืนและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก บุคลากรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติและมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานมีความรับรู้ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.57 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงานมีการจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อน
ให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมามีการสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้ 
สร้างความตระหนักและร่วมกันก าหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพ้ืนที่  

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมคะแนนได้เท่ากับร้อยละ 95.55 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส       
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์  
แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง 
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ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย สะท้อนให้เห็นว่ามีการจัดท าแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณและมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใส  
 

(2) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 24.53 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) บ่งชี้ให้เห็นว่า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ยังขาดการการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน   
ในเรื่องตา่งๆ ต่อผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และไม่ซับซ้อน หรือข้อมูลที่เผยแพร่ไม่เป็นปัจจุบัน ขาดการประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ ช่องทางให้  
ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง     
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้   
ในการด าเนินงาน มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้น โดยมจีุดแข็งและข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนดังต่อไปนี้ (โดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 85) 

 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.58 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด สะท้อนให้เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน นอกจากนี้หน่วยงาน  
ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน 
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอน  
ให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง     
การด าเนินการ  

ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ  

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.37 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ  
การท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานควรควรพัฒนา ปรับปรุงระบบการท างาน โดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกันความต้องการ และมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานต่อไป 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.31 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ         
การสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ผ่านสาธารณชน การจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการ
ใช้บริการสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานยังขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จึงควรสร้างปรับปรุงและพัฒนาช่องทาง   
การเผยแพร่ข้อมูลให้มีความหลากหลาย ไม่ซับซ้อน มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน  

 
(3) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 35.91 (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) บ่งชี้       
ให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตที่ดี แต่ยังมีความบกพร่องในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน      
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ      
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใส       
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงาน
จะต้องพัฒนาระบบและวิธีการท างานเพ่ือให้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้โดยมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้ 

 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งมีคะแนน 100 เป็นคะแนนมาจากการเปิดเผย
ข้อมูลการด าเนินการต่างๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การ
ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  สะท้อนให้เห็นว่า
หน่วยงานมีการด าเนินการป้องกันการทุจริที่เป็นรูปธรรม ตั้งแต่การก าหนดเป็นนโยบายของหน่วยงานและ
มาตรการควบคุม การแสดงเจตจ านงของผู้บริหาร การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การด าเนินการ
และการก ากับติดตาม 
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ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ  

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งมีคะแนน 79.56 เป็นคะแนนมาจากการเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ         
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานควรปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 3 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า มีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
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 รายละเอียดดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 มาตรการและแนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
ตัวช้ีวัดที่ มาตรการและแนวทาง กลุ่มที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 7  
แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

(1) มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้อง
ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน โดยเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก : https://www.spm-pn.go.th/ 
(2) มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้
อย่างชัดเจน  
(3) มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
(4) มีการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผ่านทาง
ระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://www.spm-pn.go.th/ 
(5) ควบคุมด้วยมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก   

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

(1) พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน กระบวนการ
ท างาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และการให้บริการให้ดีขึ้น 
(2) น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
(3) มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ  
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน  
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ  
(4) ควบคุมด้วยมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

ทุกกลุ่มงาน/หน่วย 

ตัวช้ีวัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
(2) ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  
   - ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
   - การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ  
   - การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าปี และการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
    - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
    - การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 (3)  ควบคุมด้วยมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ทุกกลุ่มงาน/หน่วย 
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