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 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูลผล 
การประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง 
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน 
การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ 
และระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) 
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการดาเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล 
และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น 
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาพิจิตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อน 
การดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสาคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกใน 
การป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐและส่งผล 
ต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ 
และผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ 
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้ 
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำม 
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็น 
กลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 
2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐให้ เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินกำร 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและ 
ยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 2. กำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำนมีควำมโปร่งใสปฏิบัติงำนหรือดำเนินกำรตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ 
กำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่รู้จัก 
กันเป็นกำรส่วนตัวรวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งม่ัน เต็มควำมสำมำรถและมีควำมรับผิดชอบต่องำนใน 
หน้ำที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงมีคุณธรรม 
นอกจำกนี้ยังประเมินกำรรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อ่ืน ๆ ของบุคลำกรอ่ืนในหน่วยงำนทั้งในกรณีท่ีแลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่และในกรณีช่วงเทศกำลหรือ วำระ 
ส ำคัญต่ำง ๆ ตำมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแม้แต่กรณีกำรให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อ 
บุคคลภำยนอก ซึ่งถือเป็นควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรรับสินบนได้ในอนำคต ประเมินกำรรับรู้ของ 
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ 
ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง 
  โดยหน่วยงำนจะต้องทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพและจัดทำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพื่อให้เกิดกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรมรวมไปถึงกำรประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ของหน่วยงำนที่จะต้องทำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้บุคลำกร
ภำยใน ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วย นอกจำกนี้หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำร
เฝ้ำระวังตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรนำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ จำกท้ัง
ภำยในและภำยนอกหน่วยงำนไปปรับปรุงกำรท ำงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในในเรื่องต่ำงๆ เช่น ค่ำทำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย นอกจำกนี้ยังให้
ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
หน่วยงำนตนเองได้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
และกระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น 



รวมไปถึงกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น โดยควรมี 
กระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย ทั้งนี้นอกจำกหน่วยงำนจะต้องปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนให้ดีขึ้น 
แล้ว ยังควรให้ควำมสำคัญกับกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึนอีกด้วย ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่โดยยึดหลักตำมมำตรฐำนขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนดไว้อย่ำง 
เคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร/ 
ให้บริกำรของหน่วยงำนแก่รับบริกำรผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือ 
บิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรมและยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับประสบกำรณ์ 
ตรงในกำรถูกเจ้ำหน้ำที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วย นอกจำกนี้ 
ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน ที่จะต้องคำนึงถึง 
ประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีกำรเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่ม 
หนึ่ง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่ 
หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำรจัดให้มี 
ช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งคำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำร และมีกำรชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ยังประเมิน 
กำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนด้วย 
ซึ่งสะท้อนถึงกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรเผยแพร่ 
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนเพ่ือเปิดเผยกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชน 
ได้รับทรำบใน 2 ประเด็น คือ 1. กำรดำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร 

กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
กำรทุจริต และ 2. มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและ 

ป้องกันกำรทุจริต ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงกำรให้ควำมสำคัญต่อผลกำรประเมินเพ่ือ 
นำไปสู่กำรจัดทำมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน และมีกำรกำกับติดตำมกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม 4 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน 

4.1 กำรประเมินตำมแบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) บ่งชี้ให้เห็นว่ำโรงเรียนมี 

แนวโน้มกำรดำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสและมี มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน โดยบุคลำกรส่วน 
ใหญ่มีควำมเชื่อมั่นและแสดงควำมไว้วำงใจต่อกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรที่มุ่งสู่กำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำสำหรับสถำนศึกษำ มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่  
กำรป้องกันกำรทุจริต 

(1) กำรดำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
ได้แก่ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำรกำรประเมิน
ควำม 
เสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต กำร
เสริมสร้ำง 
วัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำร 
ทุจริต 
(2) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำร
ทุจริต 

(1) ปรับปรุงระบบให้แสดง 
เนื้อหาเจตจ านงสุจริตของ 
ผู้บริหาร 
(2) ปรับปรุงระบบให้แสดงการ 
ดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง 
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน 

 
4.2 กำรประเมินตำมแบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External) บ่งชี้ให้เห็นว่ำประชำชน 

หรือผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรดำเนินงำนของโรงเรียนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำนขั้นตอนและ 
ระยะเวลำที่กำหนดไว้ โดยมีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่นำผลประโยชน์ของพวก 
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สำธำรณะและไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ 
อ่ืนๆ ที่อำจคำนวณเป็นเงินได้ อย่ำงไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำสำหรับหน่วยงำน มีรำยละเอียด 
ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภำพ 
กำรสื่อสำร 

(1) กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่อง 
ต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่ 
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
(2) กำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งคำติชมหรือ 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน/กำร 
ให้บริกำร และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อสงสัยได้ 
อย่ำงชัดเจน 

(1) ปรับปรุงระบบกำรเผยแพร่ 
ข้อมูลผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 
(2) ปรับปรุงระบบกำรรับคำติ 
ชมและควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียหรือผู้มำติดต่อขอรับ 
บริกำร 

 
 
 
 
 



 
4.3 กำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) บ่งชี้ให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีกำรวำงระบบที่ดี 

เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน แสดงถึงควำมพยำยำมของ 
หน่วยงำนที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่ สำมำรถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยรวมแล้ว 
หน่วยงำนสำมำรถเป็น “ต้นแบบ” ในกำรดำเนินงำนในด้ำนควำมโปร่งใส แก่ส่วนรำชกำรอื่นๆ ได้ อย่ำงไรก็ดี 
สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำสำหรับหน่วยงำน มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 
กำรเปิดเผยข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐำน – กำรเปิดเผยข้อมูลบุลำกรใน 
สถำนศึกษำ ซึ่งมีกำรโยกย้ำยบุคลำกรบ่อยครั้ง 
(2) กำรบริหำรงำน – กำรเปิดเผยข้อมูล E – 

service ไม่สอดคล้องตำมรำยละเอียดที่กำหนด 
(3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ – กำรเปิดเผย 
ข้อมูล แผนปฏิบัติงำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ 
แผนกำรจัดหำพัสดุไม่สอดคล้องตำมรำยละเอียด 
ที่กำหนด 

(1) พัฒนำระบบให้มีกำรอัพเดต 
ข้อมูลบุคลำกร 
(2) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E – 

service ให้สอดคล้องตำม 
รำยละเอียดที่กำหนด 
(3) ปรับปรุงแผนปฏิบัติงำน 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำร 
จัดหำพัสดุให้สอดคล้องตำม 
รำยละเอียดที่กำหนด 

 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนำ คือตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกนักำรทุจริต ซึ่งประเมินจำกกำรรับรู้ของบุคลำกร 
ภำยในโรงเรียน ชี้ให้เห็นว่ำสิ่งที่ควรพัฒนำเพ่ือให้สถำนศึกษำได้คะแนนดีขึ้น คือ สถำนศึกษำควรให้ 
ควำมสำคัญมำกข้ึนในเรื่องแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรทุจริตหรือพัฒนำด้ำนคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสของบุคลำกรในหน่วยงำนให้มีควำมละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน 
หน่วยงำน ให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) ให้ควำมรู้เรื่องกำร 
ประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำร 
ดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ 
ดาเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อ 
สังคมออนไลน์หรือสื่อ 
สารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

คณะกรรมการการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ดาเนินงานของ 
สถานศึกษา 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการ 
-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น 
ปีงบประมาณ 

(2) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้ 
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมี 
แนวทางในการให้ผู้มา 
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดทาประกาศไม่ 
เรียกร้องประโยชน์อื่นใด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
และมีการจัดทาประกาศ 
ไม่เรียกรับผลประโยชน์ 
หรือทรัพย์สินใดๆ 

คณะกรรมการการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ดาเนินงานของ 
สถานศึกษา 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการ 
-ดาเนินงาน 
-รายงานผลการ 
ดาเนินงาน 

 


