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                                                            ค าน า 

                การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง   และน าข้อมูลผลการประเมิน 

รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม   เพ่ือ 

แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตาม 

หลักธรรมาภิบาล  (Good Governance)  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

                 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครฐั ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้ 

งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ 

ด าเนินงาน (7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การ 

ป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ 

ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)  และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไชต์ของ 

หน่วยงาน (Open  Data) ซ่ึงผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริม 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งในในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ 

จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 

ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนี

การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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                                                                                 เมษายน  2565 
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ค าน า 

สารบัญ 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่       
การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ประถมศึกษาตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                                  ๑              

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ปีงบประมาณ            4      

    2565  ที่แสดงจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา 

    2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน                                      4     

    2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก                                   5 

    2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ                                              7 

3. แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       10 
๔. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสที่สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  

    ของ สพป.ตราด                                                                                     ๑4 
 

ภาคผนวก 

- ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานคณะกรรมการการ             
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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 การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ                      
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจ าปีงบประมาณ 2564 

             การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ให้เป็นเขต
สุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทีมบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดให้ความส าคัญ
และให้ความร่วมมือขับเคลื่อน อย่างเต็มก าลังความสามารถ การขับเคลื่อนน าโดย นางช่อชะบา ชื่นบาน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้ง 3 ท่าน ผนวกกับบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน เห็นความส าคัญ มีความตระหนัก 
ตั้งใจส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน  ITA Online ทั้ง 3 ด้าน (IIT, EIT, OIT) และจากผลให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   ( ITA Online) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้คะแนน 92.56  เป็นล าดับที่ 153  ของ
ประเทศ   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ  

ระดับ จ านวนเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 

AA 127 56.44 

A 56 24.89 

B 10 4.44 

C 18 8 

D 4 1.78 

E 2 0.89 



ระดับ จ านวนเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 

F 8 3.56 

 
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้คะแนน ๙๒.๕๖ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A  (ผ่าน) โดย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด 
97.74 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 87.50 
คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้  

                                                    

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 73.16 - - 
2559 65.66 ลดลง - 7.50  
2560 76.71 เพ่ิมข้ึน + 11.05  
2561 84.50 เพ่ิมข้ึน + 7.79  
2562 87.83 เพ่ิมข้ึน + 3.33  
2563 80.92 ลดลง - 6.91  
2564 92.56 เพ่ิมข้ึน +11.64 

 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราดเป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจาก
เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ 
ดังนี้ 
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 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 ไมผ่่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

                                             

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 96.58 AA ผ่าน  

2 การใช้งบประมาณ 89.60 A ผ่าน  

3 การใช้อ านาจ 93.26 A ผ่าน  

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 91.58 A ผ่าน  

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.95 A ผ่าน  

6 คุณภาพการด าเนินงาน 97.74 AA ผ่าน  

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.82 AA ผ่าน  

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 95.02 AA ผ่าน  

9 การเปิดเผยข้อมูล 91.00 A ผ่าน  

10 การป้องกันการทุจริต 87.50 A  ผ่าน 



                                                   4 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2565  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาตราด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

    2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่  1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 27.90 อยู่ในระดับ A (Very Good)      
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่ง ใสและมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

         จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนจากปีท่ีแล้ว) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ  

             (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.58 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน  
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ 
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน                      

            (2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.58 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง  
หรือน าไปให้ผู้ อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน  
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่  
ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า บุคลากรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ  

               (3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.95 เป็น
คะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงานมีการ จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างเป็น รูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา มีการสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตโดยเชิญ ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดตราด มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ สร้างความตระหนัก  อย่างไรก็ดี ควร 
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ให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้น ในเรื่องการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน  

          จุดอ่อน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนจากปีที่แล้ว) จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ                 

               (1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.60 เป็นคะแนน
จากการ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีการประชุมทีม
บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพ่ือระดมความคิด ในการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อย่างละเอียดรอบคอบ แต่คาดว่าการเผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณอาจยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงบุคลากรทุกคนในส านักงาน ปัญหาอุปสรรคในช่องทางการเผยแพร่และ
สื่อสาร ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่อาจถูกมองและประเมินว่า ไม่คุ้มค่าในบางโครงการ ซึ่ง
หน่วยงานต้องพัฒนาและให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้อย่างเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้   

               (2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.26 เป็นคะแนนจาก
การ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน ซึ่งคะแนนที่ลดลงอาจเกิดขึ้นจากบุคลากรภายในหน่วยงานเห็นว่าการ
มอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา อาจเหลื่อมล้ ายิ่งงานที่มีความคาบเกี่ยวว่ากลุ่มใดควรรับผิดชอบ เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจมองหมายจึงอาจเกิดการต่อต้านในจุดนี้  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
พิจารณาความดีความชอบ อาจมีบุคคลผู้เสียผลประโยชน์ในเรื่องขั้นเงินเดือน ตอบค าถาม IIT  ในลักษณะเชิง
ลบต่อองค์กรได้ ซึ่งหน่วยงานต้องพัฒนาและให้ความส าคัญกับการสร้างเจนคติที่ดีต่อระบบราชการ และ
ผู้บั งคับบัญชาต้องด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ ดี  มีการใช้ดุลยพิ นิจพิจารณาความดีความชอบให้ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ และน าระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถ มาเป็น
หลักในการพิจารณา สร้างการรับรู้ในเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นให้ชัดเจนและน าเกณฑ์มาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม   

   2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 28.96 อยู่ในระดับ AA (Excellence) 
บ่งชี้ให้เห็น ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม 
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่
น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งเป็นเงิน  
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีพบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัว ในแบบวัดการรับรู้
ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT มีคะแนนลดลงจากปีที่ผ่านมา จึงวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ 
ดังต่อไปนี้  
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  (1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  

      จุดแข็ง  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.74 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน  แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และพบว่าไมมีการเรียกรับสินบน  

      จุดที่ต้องพัฒนา ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่
ผลงานหรือ ข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไมซับซ้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้
เกิดความ โปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจาก ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ  

         (2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

       จุดแข็ง   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.82 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้
บริการ ซึ่งหน่วยงานจัดให้มีและยังคงคุณภาพดีมีมาตรฐาน   

      จุดที่ต้องพัฒนา  หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ
สามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ งจะ
สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  และควรมีการ
ประเมินความพึงพอใจด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ เพ่ือเช็คความพึงพอใจในภาพรวม ให้เห็น
ภาพสะท้อน และเป็นการส ารวจจุดบกพร่องของช่องทางสื่อสารที่หน่วยงานมีและด าเนินการ  

            (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน  

     จุดแข็ง  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.02  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานได้ด าเนินการมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพท่ีดี  
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จุดที่ต้องพัฒนา  หน่วยงานควรมีการด าเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้
มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

  
                3.  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 37.50 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานยังไม่มี

การวางระบบที่ดีเพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน อย่างไรก็ดี 

มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 

     จุดแข็ง จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ 
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ส่วนนี้เป็นจุดแข็งที่หน่วยงานได้ด าเนินการเปิดเผยรายละเอียดด้านโครงสร้างองค์กร 
ข้อมูลผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจการจัดการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์ Q and A และ Social 
Network ได้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ประเมิน  

(2) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลการด าเนินการ การปฏิบัติ  
งานและการให้บริการ ส่วนนี้ เป็นจุดแข็งที่หน่วยงานได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดด้านแผน
ด าเนินงานประจ าปี รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานผลการ                                                             
ด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้
บริหาร รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ และ E-Service  ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

(3) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  ส่วนนี้เป็นจุดแข็งท่ีหน่วยงานได้เปิดเผย 
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ โดยหน่วยงานได้ด าเนินการ

เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  รายงานการก ากับ ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณรอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา

พัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย

เดือน และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจ าปี ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
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(4) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ส่วนนี้เป็นจุดแข็งที่หน่วยงาน 
ได้เปิดเผยข้อมูลมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  โดยหน่วยงานได้

ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดด้านมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

        จุดที่ต้องพัฒนา จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยหน่วยงานได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดด้าน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  โดยได้
คะแนนใน O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เท่ากับ 0 ซึ่งมีจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 
คือ ๑) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ครบถ้วนทุกด้าน  คือ การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย   ๒) ข้อมูลที่
เผยแพร่นั้นสาธารณชนอาจเข้าถึงยาก และคณะกรรมการตรวจประเมินอาจเปิดเข้าไปดูข้อมูลไม่ได้ ท าให้ไม่
เห็นข้อมูล ดังนั้นจึงต้องแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของน าเสนอข้อมูลให้ง่ายแก่การเข้าถึง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาจัดการกับปัญหานี้     

(2) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยหน่วยงานได้ด าเนินการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดด้านแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และการเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม  โดยได้คะแนนใน O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เท่ากับ 0 ซึ่งมีจุด                                                                  
ทีเ่ป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนคือ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบนั้น หน่วยงานมิได้ด าเนินการแยกออกจากหัวข้อช่องทางการร้องเรียนปกติ  ซึ่งประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาในส่วนนี้ คือ จัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักเกณฑ์ 

(3) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูล 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนป้องกันการทุจริต โดยหน่วยงานได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดด้านเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดือนและ
รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี โดยได้คะแนนใน O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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ประจ าปี เท่ากับ 0 ซึ่งมีจุดที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขคือ ขาดแผนการจัดการความเสี่ยง 
ท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในส่วนนี้ จึงต้องพัฒนาโดยการจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และได้คะแนนในข้อ o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เท่ากับ 0 ซึ่งมีจุด
ที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขคือ กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งในหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด
นั้น มีด้วยกัน 5 กิจกรรม แต่ได้รายงานไม่ครบ 5 กิจกรรม จึงต้องพัฒนาโดยการรายงานให้ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด     
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3. แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา 
ต า ม แ บ บ วั ด ก า ร รั บ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ าย ใน  ( Internal Integrity and Transparency         
Assessment : IIT)         

ตัวช้ีวัด 
 

ประเด็นการประเมิน จุดที่ต้องที่พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้อ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
ครอบคลุมทั่วถึง 
2.วางแผนจัดท าโครงการให้ทุกโครงการ
เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์จริง 
3.ให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้อย่างเปิดเผย โปร่งใส
ตรวจสอบได้   
 

1. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเจนคติ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีทัศนคติที่ดีต่อ
ระบบราชการ/องค์กร  

2. ผู้บังคับบัญชาต้องด ารงตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีการใช้ดุลยพินิจพิจารณา
ความดีความชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ 
และน าระบบคุณธรรม ความรู้
ความสามารถ มาเป็นหลักในการ
พิจารณา  

3. สร้างการรับรู้ในเกณฑ์การพิจารณา
เลื่อนขั้นให้ชัดเจนและน าเกณฑ์มาใช้
อย่างเป็นรูปธรรม 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา 
ต าม แบ บ วั ด ก ารรั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ ายน อก  (External Integrity and Transparency     
Assessment : EIT)  

ตัวช้ีวัด 
 

ประเด็นการประเมิน จุดที่ต้องที่พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 8 
 

คุณภาพการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปรับปรุงการท างาน 
 

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะ
อย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไมซับซ้อน อีกท้ัง
มีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้
เกิดความ โปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการ
ขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การด าเนินการ  

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทาง
ให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อ
สอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะสะท้อน
ถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ และควรมีการประเมิน
ความพึงพอใจด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ เพ่ือเช็คความ
พึงพอใจในภาพรวม ให้เห็นภาพสะท้อน 
และเปน็การส ารวจจุดบกพร่องของ
ช่องทางสื่อสารของหน่วยงาน 

 

การด าเนินการในเรื่องกระบวนการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้า
มามีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  



                                                                                   12 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา 
ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT)  

ตัวช้ีวัด 
 

ประเด็นการประเมิน จุดที่ต้องที่พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูล 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4                                  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  O๒๖ การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดยอ่ยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส   
  O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

1. การเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการ/
กิจกรรม/ผลงาน ที่สอดคล้องเป็นไป  
ตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลให้ 
ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 

2.แก้ไขปรับปรุงในเรื่องของน าเสนอ
ข้อมูลให้ง่ายแก่การเข้าถึง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการ    

 

 จัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักเกณฑ์
โดยแยกออกจากหัวข้อช่องทางการ
ร้องเรียนปกต ิ 
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ตัวช้ีวัด 

 
ประเด็นการประเมิน จุดที่ต้องที่พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การป้องกันการทุจริต 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1                                  
  การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 
 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1                                  
  การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
  O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 การจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ตอบโจทย์ให้ตรงตามเนื้อหา 

 

 

 
พัฒนาโดยการรายงานให้ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 5 กิจกรรม 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสที่สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ สพป.ตราด 

มาตรการต่อตัวชี้วัดที่ 2   การใช้งบประมาณ            

มาตรการ 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางการก ากับติดตาม  
การรายงานผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.การใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึง 
 
 
 
2.วางแผนจัดท าโครงการให้ทุก
โครงการเกิดความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์จริง 
 
 
3.การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้อย่างเปิดเผย โปร่งใส
ตรวจสอบได้   
  

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(งานงบประมาณ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ส านักงานเขต วางแผนร่วมกันในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง โดยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
หรือช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
.เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ (งานงบประมาณ) ร่วมกับผู้รับผิดชอบ
โครงการทุกกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ 
โดยชั่งน้ าหนักของงบประมาณท่ีลงกับความเป็นประโยชน์ต่อ
เด็กนักเรียนหรือสาธารณชนส่วนรวม  
  
แต่งตั้งคณะกรรมการทุกภาคส่วนในส านักงาน ประชุมวางแผน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 
 
 
 

 ๑.เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย
ด าเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาสิ้นไตรมาสที่ 1 
และท าบันทึกรายงานผลต่อ ผอ,สพป.
ตราด 
๒.ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการ
กลุ่ม) สอดส่องดูแล ให้การด าเนินการ
เป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน 
กลั่นกรองงานและลงนามในบันทึก
รายงานผล 
๓. รอง ผอ.สพป.ตราด ตรวจทานงาน/ 
ลงนาม 
๔.ผอ. สพป.ตราด ลงนาม  
 
 
 

กลุ่ม
นโยบายและ
แผน 
กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
กลุ่ม
อ านวยการ 
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มาตรการต่อตัวชี้วัดที่ 3   การใช้อ านาจ           

มาตรการ 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางการก ากับติดตาม  
การรายงานผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.การใช้อ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาเจนคติของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีทัศนคติที่ดีต่อ
ระบบราชการ/องค์กร  

2. ผู้บังคับบัญชาด ารงตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีการใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาความดีความชอบให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค เท่า
เทียม ปราศจากอคติ และน าระบบ
คุณธรรม ความรู้ความสามารถ มา
เป็นหลักในการพิจารณา  

 

3. สร้างการรับรู้ในเกณฑ์การ
พิจารณาเลื่อนขั้นให้ชัดเจนและน า
เกณฑ์มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
  
 
 

 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ปลูกฝัง พัฒนาเจนคติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในวาระโอกาสกิจกรรมต่างๆ   
 
 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ วางตนให้เหมาะสม ปฏิบัติชอบ         
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในวาระโอกาสกิจกรรมต่างๆ   
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (งานเลื่อนขั้น) วางแผนจัดกระบวนการ
ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
กฎเกณฑ์ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานครบถ้วน วางกรอบเกณฑ์
การพิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 
 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (งานเลื่อนขั้น) วางแผนการสื่อสาร
ถ่ายทอดกฎเกณฑ์การพิจารณา ต่อข้าราชการในสังกัด ในวาระ
โอกาสกิจกรรมต่างๆ   
 
 

๑.ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอน
ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
และท าบันทึกรายงานผลต่อ ผอ,สพป.
ตราด 
๒.ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการ
กลุ่ม) สอดส่องดูแล ให้การด าเนินการ
เป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน 
กลั่นกรองงานและลงนามในบันทึก
รายงานผล 
๓. รอง ผอ.สพป.ตราด ตรวจทานงาน/ 
ลงนาม 
๔ ผอ.สพป.ตราด ลงนามรับทราบ/สั่ง
การตามที่เห็นสมควร  
 
 
 
 
 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
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มาตรการต่อตัวชี้วัดที่ 6   คุณภาพการด าเนินงาน           

มาตรการ 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางการก ากับติดตาม  
การรายงานผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.คุณภาพการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะ
อย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไมซับซ้อน 
อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การ
บริการให้เกิดความ โปร่งใส มีการ
ปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น 
และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจาก ภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การด าเนินการ  
 

  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลงาน กิจกรรมโครงการ วางแผน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มในการเผยแพร่ผลงาน ให้ปรากฏต่อ
สาธารณชน ในช่องทางต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ  
 
 

๑.ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอน
ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
และท าบันทึกรายงานผลต่อ ผอ,สพป.
ตราด 
๒.ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการ
กลุ่ม) สอดส่องดูแล ให้การด าเนินการ
เป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน 
กลั่นกรองงานและลงนามในบันทึก
รายงานผล 
๓. รอง ผอ.สพป.ตราด ตรวจทานงาน/ 
ลงนาม 
๔. ผอ. สพป.ตราด ลงนามรับทราบ     
สั่งการตามที่เห็นสมควร  
 
 
 

ทุกกลุ่มงาน  
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มาตรการต่อตัวชี้วัดที่ 7   ประสิทธิภาพการสื่อสาร           

มาตรการ 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางการก ากับติดตาม  
การรายงานผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ
สามารถติดต่อสอบถาม ให้
ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะสะท้อนถึงการ
สื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ       
ข้อราชการ ให้ข้าราชการได้ทราบในวาระโอกาสกิจกรรมต่างๆ    
  
พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ  
 
 

๑.ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอน
ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
และท าบันทึกรายงานผลต่อ ผอ,สพป.
ตราด 
๒.ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการ
กลุ่ม) สอดส่องดูแล ให้การด าเนินการ
เป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน 
กลั่นกรองงานและลงนามในบันทึก
รายงานผล 
๓. รอง ผอ.สพป.ตราด ตรวจทานงาน/ 
ลงนาม 
๔. ผอ. สพป.ตราด ลงนามรับทราบ/สั่ง
การตามที่เห็นสมควร  
 
 
 

-กลุ่ม
อ านวยการ
เจ้าภาพหลัก 
- ทุกกลุ่ม
งาน  
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มาตรการต่อตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการท างาน           

มาตรการ 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางการก ากับติดตาม  
การรายงานผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.การปรับปรุง
ระบบการท างาน                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการในเรื่องกระบวนการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมเสนอความ
คิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

  
 จัดท า ตู้รับฟังความคิดเห็น จัดเตรียมอุปกรณ์การเขียน ให้
พร้อม เพ่ือให้บริการ 
 น าข้อมูลการแสดงความคิดเห็นมาวิเคราะห์ ค้นหาวิธีการ
พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ  
 
 

๑.ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอน
ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
และท าบันทึกรายงานผลต่อ ผอ,สพป.
ตราด 
๒.ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการ
กลุ่ม) สอดส่องดูแล ให้การด าเนินการ
เป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน 
กลั่นกรองงานและลงนามในบันทึก
รายงานผล 
๓. รอง ผอ.สพป.ตราด ตรวจทานงาน/ 
ลงนาม 
๔. ผอ. สพป.ตราด ลงนามรับทราบ/สั่ง
การตามที่เห็นสมควร  
 
 
 

-กลุ่ม
อ านวยการ
เจ้าภาพหลัก 
- ทุกกลุ่ม
งาน  
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มาตรการต่อตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล           

มาตรการ 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางการก ากับติดตาม  
การรายงานผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.การด าเนินการ
ตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล                     
 
 
 
 
 
 
 
๒.ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
 
 
 

1. การเผยแพร่ข้อมูลการ
ด าเนินการ/กิจกรรม/ผลงาน ที่
สอดคล้องเป็นไป ตามนโยบาย
บริหารทรัพยากรบุคคลให้ 
ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 

2.การน าเสนอข้อมูลให้ง่ายแก่การ
เข้าถึง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาจัดการ    

 

จัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบตาม
หลักเกณฑ์โดยแยกออกจากหัวข้อ
ช่องทางการร้องเรียนปกติ 

 

 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทบทวนนโยบายบริหารงานบุคคลของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ตรวจสอบโครงการกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายข้างต้น  น า
โครงการ/กิจกรรมนั้นมาเผยแพร่ สุดท้ายตรวจสอบให้
ครอบคลุมนโยบายในทุกหัวข้อองค์ประกอบ   
  
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สร้างช่องทางการร้องเรียนขึ้นใหม่ 1 
ช่องทาง ใน เว็ปไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะส าหรับรับเรื่องราว
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๑.ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอน
ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
และท าบันทึกรายงานผลต่อ ผอ,สพป.
ตราด 
๒.ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการ
กลุ่ม) สอดส่องดูแล ให้การด าเนินการ
เป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน 
กลั่นกรองงานและลงนามในบันทึก
รายงานผล 
๓. รอง ผอ.สพป.ตราด ตรวจทานงาน/ 
ลงนาม 
๔. ผอ. สพป.ตราด ลงนามรับทราบ/สั่ง
การตามที่เห็นสมควร  
 
 
 

-กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
- กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
-กลุ่ม
กฎหมาย
และคดี  
-กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล (ict) 
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มาตรการต่อตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต           

มาตรการ 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง ขั้นตอนปฏิบัติ แนวทางการก ากับติดตาม  
การรายงานผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.การประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 
                     
 
 
 
 
 
2.การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 

การจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตอบโจทย์ให้ตรง
ตามเนื้อหา 

 

 

 
พัฒนาโดยการรายงานให้ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 5 กิจกรรม 

 

 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทบทวนคู่มือ ITA 2565 
 ศึกษารายละเอียดข้อมูลที่หน่วยประเมิน ITa  ต้องการโดย
ละเอียด ส ารวจความเสี่ยงการเกิดทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ที่อาจเกิดข้ึนในทุกกลุ่ม ภายในส านักงาน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ค้นหาแนวทางมาตรการ ลดความเสี่ยงนั้น  สุดท้ายตรวจสอบให้
ครอบคลุมครบถ้วนในทุกหัวข้อองค์ประกอบ   
  
 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทบทวนคู่มือ ITA 2565 
 ศึกษารายละเอียดข้อมูลที่หน่วยประเมิน ITa  ต้องการโดย
ละเอียด ตรวจสอบโครงการกิจกรรมที่สอดรับกับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต  น าโครงการ/กิจกรรมนั้นมาเผยแพร่  
สุดท้ายตรวจสอบให้ครอบคลุมครบถ้วนในทุกหัวข้อ
องค์ประกอบ   
 

๑.ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอน
ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
และท าบันทึกรายงานผลต่อ ผอ,สพป.
ตราด 
๒.ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการ
กลุ่ม) สอดส่องดูแล ให้การด าเนินการ
เป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน 
กลั่นกรองงานและลงนามในบันทึก
รายงานผล 
๓. รอง ผอ.สพป.ตราด ตรวจทานงาน/ 
ลงนาม 
๔. ผอ. สพป.ตราด ลงนามรับทราบ/สั่ง
การตามที่เห็นสมควร  
 
 
 

-กลุ่ม
กฎหมาย
และคดี 
-ทุกกลุ่มงาน
ในสพป.
ตราด 
  
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 
ค าสั่งแต่งตั้ง  ลายเซ็นผู้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์  

ผลคะแนน ita ปี 64  

ภาพการประชุมวิเคราะห์  


