
 
 
 



 
ความนำ 

 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส.ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 

เครื่ องมื อการประเมิน เชิ งบวกเพ่ื อ เป็ นมาตรการป้ องกันการทุ จริต  และเป็ นกล ไกในการสร้าง  
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม การประเมินนี้ ใช้ชื่อว่า 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด ำเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)” 
 

การประเมิน ITA เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมี  
การขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2561  เห็นชอบให้หน่วยงาครัฐทุกหน่วยงานให้คว ามร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๕
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป .ช. กำหนด ทั้งนี้  แผนแม่บทภายใต้  
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่  21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ .ศ.2561-2580) ได้นำ
ผลการประเมินITA  ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระดับแรก (พ.ศ.2561-2565)  
กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม  และ 
ความโปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือเป็นการยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
หน่วยงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีต่อไป 
  

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 



 
รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส ในการดำเนนิการของหนว่ยงานภาครฐั 

เพือ่เปน็แนวทางมาตรการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหนว่ยงาน 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนยางซา้ยพทิยาคม 
--------------------------------------------------------------------------- 

1. หลกัการและเหตผุล 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   (ส ป.ป.ช.) ได้  

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and Transparency 
Assessment : ITA)   ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2565) ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 
ของห น่ วย งาน ภ าค รั ฐ ให้ เป็ น “ม าต รการป้ อ งกั น ก ารทุ จ ริ ต เชิ งรุ ก ”  ที่ ห น่ ว ย งาน ภ าค รั ฐทั่ ว 
ประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน 
และแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้  
อย่างเหมาะสม 

2. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
การป ระ เมิ น คุณ ธรรมและความ โป ร่ ง ใส ใน การด ำ เนิ น งาน ของห น่ วย งานของรั ฐ  ITA 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2565  ประกอบด้วย 10 ตัวชี้ วัด  โดยประกอบด้วย เครื่องมือในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุปดังนี้ 

เครือ่งมอืในการประเมนิ ตวัชีว้ดั นำ้หนกั 

แบบวัดการรบัรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่2  การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ร้อยละ 30 

แบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ร้อยละ 30 

 

แบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ 

(OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 40 

 



การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA  
ในลักษณะค่าคะแนน ควบคู่กับระดับผลการประเมินโดยจำแนกออกเป็น  7 ระดบั ดังนี้ 

 

คะแนน ระดบั 

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 

00.00 – 49.99 F 

 
๓. ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานหนว่ยงานภาครฐั  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แบบวดัการรบัรู้ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน 
 (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
ตวัชีว้ดั ผลคะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 91.83 
ตัวชี้วัดที่2 การใช้งบประมาณ 72.01 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 83.54 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชก 81.05 
ตัวชี้วัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.90 

แบบวดัการรบัรู้ของผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 85.89 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.94 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทาง 83.92 

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 65.76 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 93.75 

คะแนนเฉลีย่ 82.18 
ระดบัผลการประเมนิ B   



1. การวเิคราะห์ขอ้มลู 
จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยภาพรวมได้คะแนน 82.18  อยู่ในระดับ B ผลการประเมินจำแนก 
ตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การป้องกันการทุจริต 93.75 รองลงมา คือ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การปฏิบัติหน้าที่ มีระดับคะแนนวชี้วัดที่มี 91.83 ส่วนตัวชี้วัดที่มี คะแนนเฉลี่ยต ่ำที่สุด คือ แบบ 
OIT ตัวชี้วัดที่ 1-5 การเปิดเผยข้อมูล มีระดับคะแนน 65.76 
2. ขอ้บกพรอ่ง และขอ้เสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรงุ 

2.1  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นการประเมินตามแบบสำรวจความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภายนอก บ่งชี้ให้ 
เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับริการมีความเชื่อมั่นเนินงานของหน่วยงานในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่ เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ 
เรียกรับสินบนทั้ งที่ เป็น เงิน  ทรัพย์สิน  และผลประโยชน์ อ่ืนๆจคานวณเป็นเงินได้ที่ อา โดยสิ่ งที่ เป็น 
ข้อบกพร่องและมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้ 
 (๑ ) ตัวชี้วัดที่7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้ รับบริการ  ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้ มี ส่ วน ได้  ส่ วน เสี ยของ  หน่ วยงานต่ อประสิ ท ธิภ าพการสื่ อสาร ในประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ 
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึง ง่าย 
และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่ เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบั น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ รับบริการผู้ 
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนิน/การให้บริการ  
และมีการชี้แจงในกรณี ที่ มีข้อกั งวลสงสัย  ได้อย่างชัด เจน นอกจากนี้  ยั งประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับ
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผล การดำเนินงานของ 
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยสามารถแสดงความคิด เห็ น เกี่ ยวกับการดำ เนิ น งาน การใช้ บริการหน่ วยงานควร 
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการผู้มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๒) ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการทำงาน   เป็นการประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง 
พัฒนาหน่วยงาน ทั้ งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการททำงานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา   หน่วยงานควรมีการปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมา ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให้บริการประชาชน  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว รวมไปถึง 



หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการเข ้ามา มีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาระบบการทำงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนด้วย 

2.2 แบบตรวจการเปดิเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 

ข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  โดยสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและมีผลการ ประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
(๑) ตวัชีว้ดัที9่  การเปดิเผยขอ้มลู  เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งประเดน็ที่ 
เป็นข้อบกพร่องควรได้รับการปรับปรุง ได้แก่ 

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่9.1 ขอ้มลูพื้นฐาน ในประเด็น 
(05) ข้อมูลการติดต่อ เนื่องจากขาดข้อมูลของแผนที่ ขาดข้อมูลอีเมล์เพ่ือติดต่อ 
(09) Social Network เนื่องจากไม่พบความเชื่อมโยงหรือลิงก์ระหว่างหน้าเว็บไซต์กับ 

                     Social Network 
ตวัชีว้ดัยอ่ยที่ 9.2 การบรหิารงาน  ในประเด็น 

(016) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่9.3 การบรหิารเงนิงบประมาณ ในประเด็น 

(018) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
(019) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
(020) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
(024) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่9.5 การสง่เสรมิความโปรง่ใส ในประเด็น 
(030) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได ทราบ ซึ่งประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
ควรได้รับการปรับปรุง ได้แก่ 

ตวัชีว้ดัยอ่ยท ี10.1 การดำเนนิการเพือ่ปอ้งกนัการทจุริต ในประเด็น  
(036) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
(037) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่10.2 มาตรการภายในเพือ่ปอ้งกันการทจุรติ ในประเด็น 
(043) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
(048) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 
 
 
 
 

 



ขอ้เสนอแนะในการปรับปรงุ 
๑. หน่วยงานควรสร้างความตระหนักในการสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร โดยออกคำสั่งมอบหมาย 

ให้มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานในงานบริการ 
แต่ละประเด็น อย่างชัดเจน 

๒. หน่วยงานควรปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้สามารถแสดงข้อมูลการ ติดต่อที่สามารถ 
มองเห็นได้ อย่างชัดเจน และปรับปรุงการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงช ่องทางเครือข่ายออนไลน์ 
ของหน่วยงาน เช่น Facebook,Twitter, Instagram ,Eservice ได้โดยง่าย 

๓. หน่วยงานควรดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการตาม 
อำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา 

๔. หน่วยงานควรดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการบริหารเงิน งบประมาณ ในประเด็นต่างๆ 
ให้เป็น ปัจจุบัน และครอบคลุมเพ่ือสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

๕. หน่วยงานควรดำเนินการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ 
ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่ละงาน และจัดประชุมชี้แจงสร้างความ เข้าใจ โดยมีการติดตาม 
รายงานผล ความก้าวหน้าบเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือขับเคลื่อนภายในหน่วยงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในปีต่อไป 
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    ประกาศโรงเรยีนยางซา้ยพิทยาคม 
 เรื่อง  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

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

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (Integrity and transparency Assessment :ITA)กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต โดยให้
ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กำหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือเป็นการลดการใช้ดุลพินิจมีมาตรการและ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการเพื่อให้การปฏบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงได้กำหนดแนวทางมาตรการภายใน เพ่ือ
ส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือกำหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะ ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานได้ตาม
หลักความโปร่งใสโดยกำหนดแนวทางดังนี้ 

มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
1.หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบาย การไม่นำทรัพย์สินของ

หน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 
2.ชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจตรงกัน 
3.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
4.มีการจัดทำประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้การ

ปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 
มาตรการประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 1. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการและเพ่ิมช่องทางการประเมินผ่านเว็บไซต์ และ
รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 2. หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายเส้นทาง ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น
สายด่วน หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 
 3. จัดหมวดหมู่เนื้อหาเพ่ือการค้นหาได้ง่าย 
 4. ทำการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
 มาตรการเปิดเผยขอ้มลู 

๑. จดัให้มี Q&A เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร Web broad กล่องข้อความถาม-ตอบที่สามารถเชื่อมโยงไป
ยังเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 

๒. จัดให้มีช่องทางการบริการออนไลน์ เพื่อความสะดวกแก่ผู้มารับบริการที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้  



๓. แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพ่ือดูแลการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น 
Website, Facebook, Line ฯลฯ และจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วนหรือช่องทาง
อ่ืนๆตามความเหมาะสม พร้อมทั้งคอยติดตามตรวจสอบสถานะของข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                 ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565    
 
 

                                        (นายสังวาลย์ พลอยดำ) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


