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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

 
 



คำนำ 
 

            มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สำนักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดทำขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ผลคะแนนจากด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน (IIT) ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่ง

ผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้วิเคราะห์ผลการ

ประเมิน คุณธรรม และความโปร่งในในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือให้ทราบประเด็น

ที่เป็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน ำผล

การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนี

การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยใหม่อันดับ และผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

         โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

          

                มิถุนายน   ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินาดมณี” 

    ๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้คะแนน ๙๐  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อยู่ในระดับ 

A ผลคะแนนจากด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้  ๒๗.๙๙ คะแนน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ ๒๔.๘๘  และด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได ้๓๗.๑๔ คะแนน 

    ๒. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ   ผลต่างของคะแนน ITA 
๒๕๖๔ ๙๐ -         - 

 

คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนนITA 
AA Excellence ๙๕.๐๐ – ๑๐๐ ผ่าน 
A Very Good ๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ ผ่าน 
B Good ๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ ไม่ผ่าน 
C Fair ๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ ไม่ผ่าน 
D Poo ๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ ไม่ผ่าน 
E Extremely Poor ๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ ไม่ผ่าน 
F Fail o – ๔๙.๙๙ ไม่ผ่าน 

      

     สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คือ ตัวชี้วัดที่ ๑,๒,๓ ส่วนที่จะต้อง 

พัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๐.๐๐  คะแนน อยู่ในระดับ A มีรายละเอียดคะแนนสูงสุดราย ตัวชี้วัด 

เรียงลำดับ ดังนี้ 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
๑ การใช้อำนาจ ๑๐๐ 
๒ การเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐ 
๓ การป้องกันการทุจริต ๑๐๐ 
๔ การใช้งบประมาณ ๙๙.๔๐ 
๕ การปฏิบัติหน้าที่ ๙๙.๓๗ 
๖ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๙๘.๔๓ 
๗ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๙๘.๐๒ 
๘ คุณภาพการดำเนินงาน ๘๙.๐๙ 
๙ การปรับปรุงการทำงาน ๘๖.๓๕ 
๑๐ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๔.๕๐ 

 

สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คือ ตัวชี้วัดที่ ๑,๒,๓ สว่นที่จะต้อง พัฒนา 

เนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๔.๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

                  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   .............................................................. 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำแนกตามดัชนีของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามี” ประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้อง

พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

จดุแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕) จำนวน ๙ ตัวชี้วัด คือ 

        (๑) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนนจากการ ประเมินการรับรู้ของ 

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการ 

มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง 

เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระ ส่วนตัว 

ของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระวนการบริหารงานบุคคลที่อาจ

เกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

        (๒) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐  จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น 

ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ ใน ๕ ประเด็น 

คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน 

ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 

หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ 

จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น

ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การดำเนินงานของหน่วยงาน 

        (3) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๑๐๐ เป็นคะแนน จากการ 

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้ 

สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้

บริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความ

โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่

จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

 



       (๔) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๐๐ เป็นคะแนน จากการประเมินการ 

รับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและ เผยแพร่อย่าง

โปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือ

ประโยชน์ แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ รับพัสดุด้วย นอกจากนี้ 

ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณของ 

หน่วยงานตนเองได้ 

(๕) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๙.๓๗ เป็นคะแนนที่ได้ จากการประเมิน 

การรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของ ตนเอง ในประเด็นที่ 

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ ดำเนินการตามข้ันตอน 

และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่ าจะ เป็นผู้มาติดต่อทั่วไป 

หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม ความสามารถและมีความ 

รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดขอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง 

มีคุณธรรมนอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ 

ประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ 

วาระสำคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อ 

บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

         (๖) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๘.๔๓ เป็นคะแนนที่ได้จาก 

การ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ 

พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น ของตนเองหรือไปให้ผู้อ่ืน 

และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน หน่วยงานและการยืมโดย 

บุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 

หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้ 

บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ 

ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

      (7) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ๙๘.๐๒ เป็นคะแนนที่ได้จากการ 

ประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ หน่วยงาน ในประเด็นที่ 

เกี่ยวข้องกับ การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง 



ทบทวน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ จัดทำแผนงานด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ อย่างเป็นรูปธรรม 

รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่ จะต้องทำให้การทุจริต 

ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น 

การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต 

ภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน ไป 

ปรับปรุงการทำงาน 

         (๘) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๐๘ เป็นคะแนนที่ได้จากการ 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การคุณภาพการ

ดำเนินงานใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง จะต้องให้

ข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยัง ประเมินการ

รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติหนาที่ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานใน ภาพรวมของ

หน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ ให้กับบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

        (๙) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๓๕ เป็นคะแนนที่ได้จากการ 

ประเมินการ รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการ 

ทำงานใน ประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั ้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่และ

กระบวนการทำงาน ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามา มีส่วน

ร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงาน 

จะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มี 

ความโปร่งใสมาก ขึ้นอีกด้วย 

จุดพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๕) จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๔.๕๐ เป็นคะแนนที่ได้จากการ 

ประเมิน การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่ 

หลากหลายสามารถ เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 



โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ ดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี 

ช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 

ดำเนินงานการให้บริการและมี การชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ยังประเมินการ

รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง

สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการผู้ มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ การกำกับตาม 
(๑) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ 
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

จัดทำแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับ การใช้ 
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

-รายงานความก้าวหน้าและ 
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ (๒) ให้ความรู้เกีย่วกับการ ป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานใน 
หน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกีย่วกับ 

(๓) ให้ความรู้เรื่องการ ประเมิน 
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรูเ้รื่องการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ สารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

(๔) การจัดท าประกาศข้อ ปฏิบัต ิ
ในการขอยืมทรัพยส์ิน ของทาง 
ราชการไปใช้ในการ ปฏิบตัิงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏบิัติ ใน 
การขอยืมทรัพยส์ินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอก 
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

(๕) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริง 
แก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมาและมีแนวทางใน การ 
ให้ผู้มาตดิต่ออย่างโปร่งใส 

จัดทำประกาศไมเ่รียกร้อง ประโยชน์อ่ืนใดในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ และมีการจัดทำประกาศไมเ่รียกรับ
ผลประโยชน์หรือทรัพยส์ินใด ๆ 

(๖) การตรวจสอบและต่ออาย ุ
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลาพร้อมที่ 
จะเผยแพร่ข้อมลูให้ ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต ์
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

(๗) เปิดโอกาสใหผู้ร้ับบริการ หรือ ผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มสี่วนร่วมใน 
การปรับปรุงการด าเนินงาน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมใน 
การปรับปรุงการด าเนินงานประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ ร้องเรียนการให้ข้อเสนอแนะเพื่อ ให้
บุคลากรและสาธารณชนรับทราบ 

(๘) มีการมอบหมายงานการ 
ปฏิบัติงานรวมถึงการ ประเมินผล 
การปฏิบัติงานตาม ระดับคณุภาพ 
ของงาน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

(๑) สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกีย่วกับ 
เกณฑ์การประเมินและ การท างาน 
(๒) ผู้บริหารเน้นในท่ีประชุม เรื่อง ความเป็นธรรม
ในการประเมิน เพื่อเพ่ิมความตระหนักให้กับ
หัวหน้างาน 

 

 

 

 

 



       


