
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.64 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 

ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว

ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ

ให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้ างหรือ

การจัดหาพัสดุ  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุ คคล  

การดําเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นบ้างต้นแสดงถึง ความโปร่งใส ในการ

บริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน   

  4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 

ได้คะแนนเฉลี่ย 28.33 จาก 30.00 เท่ากับร้อยละ 94.43 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงาน 

ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น และ 

แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล

โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (1) การจัดทำแผนการใช้จ่าย 

งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
และการเผยแพร่ ให้ เจ้ าหน้ าที่   
ในหน่วยงานรับรู้อย่างทั่วถึง 
(2) การใช้จ่ ายงบประมาณของ
หน่วยงานต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช้
จ่ายเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้องของเจ้าหน้าที่คนใด
ในหน่วยงาน 
(3) การเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่
ในหน่ วยงาน  ต้องไม่มี การเบิ ก
จ่ายเงินที่เป็นเท็จ 
(4) การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา
พัสดุและการตรวจรับพัสดุ ต้องมี
ลั กษ ณ ะโป ร่ ง ใสตรวจสอบ ได้   
ไม่ เป็ น ก า ร เ อ้ื อ ป ร ะ โย ช น์ ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
(5) การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใน 
ห น่ ว ย ง าน มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยการสอบถาม ทักท้วง หรือ
ร้องเรียนได้ อย่างสะดวก 

(1) จัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
(2) มีการตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณของหน่วยงานต้อง
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ 
(3) มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 
ข อ ง เจ้ า ห น้ า ที่ ใ น ห น่ ว ย ง า น  
ให้มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นจริง 
(4) มี ขั้ นตอนการจัดซื้ อจั ดจ้ าง  
การจัดหาพัสดุและการตรวจรับ
พัสดุที่ถูกต้อง 
(5) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
ห น่ ว ย ง าน มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 



 4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)  
ได้คะแนนเฉลี่ย 25.78 จาก 30.00 เท่ากับร้อยละ 85.83 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้
ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ 
และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็
ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน (1) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการดำเนินการการให้บริการ

แก่ผู้ มาติดต่อ  อย่ างตรงไปตรงมา  

ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

(2) หน่วยงานต้องมีการดำเนินงานโดย

คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ

ส่วนรวมเป็นหลัก 

(1) มีขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง

ชัดเจน 

(2) สร้างจิตสำนึกแก่บุคลากร 

ในหน่วยงานให้บริการต่อผู้มา

ติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ 

การสื่อสาร 

(1) การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และผล

การดำเนินงานของหน่วยงานต้อง

เข้าถึงง่ายมีหลากหลาย ช่องทาง และ

ข้อมูลต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(2) มีช่องทางในการรับฟังคำติชมหรือ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน

การให้บริการ 

(3) มีการชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับ

การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 

(4) มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน

การทจุรติของเจ้าหน้าที่ 

(1) เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน

ในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน 

(2) แจ้ งผลการดำเนิ น งานข้อ

ร้ อ ง เ รี ย น ต่ อ ส า ธ า ร ณ ช น 

(3) จัดช่องทางให้ผู้ รับบริการ

แสดงความคิดเห็น / ร้องเรียน

เกี่ ยวกับการดำเนิน งาน/การ

ให้บริการอย่างหลากหลาย 

  

 



  4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล 87.69 บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดี

เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของ

หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยรวมแล้วหน่วยงาน

สามารถเป็น "ต้นแบบ" ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็น

ประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (1) ช่องทางที่ผู้ รับบริการ สามารถ

ขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือ

ภารกิจของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์

ของหน่วยงาน (E-Service) 

(1) กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามคู่มือหรือมาตรฐาน ปัญหา อุปสรรค 

ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงขั้นตอนการ

ทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

(2) กำหนดให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือ หรือ 

มาตรฐาน  การปฏิบัติ งานอย่าง เคร่งครัด 

ในทุกภารกิจ 

(3) ประกาศแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ

ประจำปีของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่รับรู้อย่าง

ทั่วถึงในทุกระดับ 

(4 ) กำหนดมาตรการ วางระบบ ในการ

ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ

จัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการตรวจสอบถึง

ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน 

(5) ควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อนำผลการวิเคราะห์

มาใช้ในการปรับปรุง กระบวนการจัดซื้อจัด

จ้างในปีงบประมาณที่ดำเนินการอยู่เพื่อทำให้

การจัดซื้อจัดจ้างมี ประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่า 

  



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

  (6) ควรมีการมอบหมายงานตามหน้าที่

ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละงาน

ให้ตรงตาม หน้าที่ 

(7) ควรแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง 

(8) ควรมี การเผยแพร่ขั้ น ตอนการขอ

อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้

ในการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่าง

ทั่วถึง 

(9) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้การ

กำกับดูแล  และการตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สินของ ราชการ และเผยแพรให้

เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติ 

 (10) ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับ

เจ้าหน้าที่ถึงประโยชน์ของข้อเสนอแนะจาก

การ ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบที่จะนำไป

ปรับปรุงการทำงาน 

(11) ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบ

อย่างทัว่ถงึ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกัน 

การทุจริต 

(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน 

กาทุจริต 

(1) วางแผนและดำเนินการเพ่ือป้องกัน 

การทุจริตอย่างจริงจัง 

(2) สร้างมาตรการภายในเพ่ือป้องกัน 

การทุจริต 

 



  ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ส่ิงที่ควรพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น และหน่วยงาน

ควรให้ความสำคัญมากขึ้น คือ การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 

  (1) แผนดำเนินงานประจำปี , โครงการปีงบประมาณ  

  (2) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

  (3) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ได้แก่ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายบริหารทั่วไป , คู่มือหรือ

มาตรฐานการให้บริการห้องสมุด , คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายวิชาการ  

  (4) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

  (5) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

  (6) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  (7) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร , 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร , การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล , หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร , 

หลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ 

  (8) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

  (9) การดำเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 

  (1) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  (2) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ได้แก่  ผลการ

ดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน , คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ , โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ฝ่ายกิจการนักเรียน , โครงสร้างหลักสูตร 

ต้านทุจริตศึกษา 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 



(1) แผนดำเนินงานประจำปี 

  (1.1.) โครงการปีงบประมาณ 

 

 

 

 



(2) รายงานผลการดำเนินงานประจำป ี

 
  (2.1.) รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 

 

 

 

 



(3) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

  (3.1.) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายบริหารทั่วไป  

 

  (3.2.) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการห้องสมุด 

 
 

 

 



  (3.3.) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายวิชาการ 

 

(4) แผนการจัดซือ้จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

 
 



(5) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

 
(6) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 

 

 

 



(7) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

  (7.1.) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

 
  (7.2.) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  

 
   

 

  



 (7.3.) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล  

 
  (7.4.) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  

 
  

 

 



 (7.5.) หลักเกณฑก์ารให้คุณ ให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ 

 

(8) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

 
 

 

 

 



(9) การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 

  (1) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
  

 

 



  (2) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

   (2.1.) ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 

 

  (2.2.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ 

 
   



   (2.3.) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

   (2.4.) โครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 


