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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้วิเครำะห์ผลกำรประเมิน                    
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ส่วนที ่1 

บทน ำ 
 ควำมเป็นมำ   

 รัฐบาลได้ก าหนดให้เรื่องการป้องกันการปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปรามปราม                  
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
(Zero Tolernance & Clean Thailand) มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                  
ทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และนโยบายด้านการส่งเสริม           
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และ การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
ในภาครัฐ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และคณะรัฐมนตรีได้ ประชุม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติ
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และในการนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้ทุกส านักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่ต้องรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส โดยเริ่มด าเนินการ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
              การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีธรรมาภิบาลที่หน่วยงาน ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมี และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด             
อันสะท้อนคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน
หรือผู้รับบริการ โดยหากหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ ในระดับสูง ก็จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น หน่วยงานมีความโปร่งใสในการให้ข้อมูล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 
สาธารณชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวกทุกช่องทาง และสามารถ
ตรวจสอบได้ หน่วยงานมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน การ ด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีความพร้อม มีความเต็มใจ และพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีการแสดง 
เจตจ านงสุจริตที่แน่วแน่ในการบริหารงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริต               
ในการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีวัฒนธรรมที่ดีอันเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่างมี คุณธรรม หน่วยงาน                
มีระบบการด าเนินงานเพ่ือป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน หน่วยงานมี ระบบการปฏิบัติงาน                
ที่มีมาตรฐาน และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการบริหารงานบุคคล บริหาร งบประมาณ และ                
มีการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม เป็นต้น        

 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องด าเนินงานประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องรับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดค่าเป้าหมายคะแนนของส านักงาน               
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต พ้ืนที่การศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลง      
แนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการ
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ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชน ได้ทราบถึงการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 43 ข้อมูล 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทางาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และได้รับการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยใน เพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนา แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน แล้วก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                   
ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน ซึ่งส านักงาน                 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 
ประจ าปี 2564 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น  

วัตถุประสงค ์
          เพ่ือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปี 2564 และการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2565    
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม                           
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเขตสุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                    
รับการประเมิน ITA Online ทั้ง 3 ด้าน (IIT, EIT, OIT) และมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1. ผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้  

    1.1 การจัดอันดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน                  
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1  การจัดอันดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 



4 
 

  จากภาพที่ 1 การจัดอันดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 อยู่ในอันดับที่ 97 คะแนน ITA 94.54 ระดับ A เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 อยู่ในอันดับที่ 214  
 

    1.2 ผลการคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวม ตามภาพท่ี 2 
 

ภาพที่ 2  ผลคะแนน สพป.นครราชสีมา เขต 5 
 

 
 
 จากภาพที่ 2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน                  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้คะแนน 94.54  
ระดับ A ผ่านการประเมิน และคะแนนตามเครื่องมือการประเมินการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
คะแนน 28.90 ด้านการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนน 28.46 และด้านการเผยแพร่
ข้อมูล (OIT) คะแนน 37.18 
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1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง (2560-2564) ตามตารางท่ี 1    

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง (2560-2564) 

 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 

2560 79.61 ลดลง -3.29 
2561 83.15 เพ่ิมข้ึน +3.54 
2562 80.14 ลดลง -3.01 
2563 72.63 ลดลง -7.51 
2564 94.54 เพ่ิมข้ึน +21.91 

  
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คะแนน 79.61 
พัฒนาการลดลงจากปีที่แล้ว -3.29 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คะแนน 83.15 พัฒนาการเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว 
+3.54 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คะแนน 80.14 พัฒนาการลดลงจากปีท่ีแล้ว -3.01 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คะแนน 72.63 พัฒนาการลดลงจากปีที่แล้ว -7.51 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คะแนน 94.54 พัฒนาการ
เพ่ิมข้ึนจากปีทีแ่ล้ว +21.91 
  1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจ าแนกเป็นรายเครื่องมือการประเมิน 
ตามตารางท่ี 2    

 

ตารางที่ 2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจ าแนกตาม                                      
             เครื่องมือการประเมิน 
 

กำรวัดกำรรับรู้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 30 28.90 
การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 30 28.46 
การเผยแพร่ข้อมูล (OIT) 40 37.18 

รวม 100 94.54 
 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม
คะแนน 94.54 จ าแนกตามเครื่องมือการประเมินการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนน 28.90 
ด้านการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนน 28.46 และด้านการเผยแพร่ข้อมูล (OIT) คะแนน 
37.18 



6 
 

1.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจ าแนกเป็นรายตัวชี้วัด ตามตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
             โดยจ าแนกเป็นรายตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.13 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 92.12 A ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 97.33 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.67 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.35 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินการ 96.57 AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.09 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 93.95 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 85.92 A ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 100.00 AA ผ่าน 

 หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินฯ 
  1. ระดับ AA (Excellence)   คะแนน 95.00 – 100   ผ่าน 
  2. ระดับ A (Very Good)   คะแนน 85.00 – 94.99   ผ่าน 
  3. ระดับ B (Good)    คะแนน 75.00 – 84.99   ไมผ่่าน 
  4. ระดับ C (Fair)   คะแนน 65.00 – 74.99   ไมผ่่าน 
  5. ระดับ D (Poor)    คะแนน 55.00 – 64.99   ไมผ่่าน 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายตัวชี้วัด                
มีคะแนนประเมินทุกตัวชี้วัดสูงกว่าร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 10 ตัวชี้วัด  
 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ AA จ านวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (คะแนน 
98.13) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ (คะแนน 97.33) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (คะแนน 96.67) 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (คะแนน 97.35) และตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินการ (คะแนน 
96.57) และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (คะแนน 100.00) 
 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ A จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (คะแนน 
92.12) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (คะแนน 94.09) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน
(คะแนน 93.95) และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 85.92)   
 และเม่ือพิจารณาคะแนนเรียงล าดับตัวชี้วัดตามผลการประเมินจากมากไปหาน้อย มีดังนี้    
 ล าดับที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  คะแนน  100.00  
 ล าดับที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่   คะแนน  98.13 
 ล าดับที่ 3  ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  คะแนน  97.35 
 ล าดับที่ 4  ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ    คะแนน  97.33 
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 ล าดับที่ 5  ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนน  96.67 
 ล าดับที่ 6  ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินการ  คะแนน  96.57 
 ล าดับที่ 7  ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนน  94.09 
 ล าดับที่ 8  ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการท างาน คะแนน  93.95 
 ล าดับที่ 9  ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ  คะแนน  92.12 
 ล าดับที่ 10 ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  คะแนน  85.92 
 

1.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน               
และตัวชี้วัด ตามตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
             โดยจ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน และตัวชี้วัด 
 

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

คะแนนที่ได้ 
 

เครื่องมือ 
 

ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนน 

หลังถ่วงน้ ำหนัก 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.13       
2 การใช้งบประมาณ 92.12       
3 การใช้อ านาจ 97.33  IIT  30 28.90  
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.67       
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.35       
6 คุณภาพการด าเนินการ 96.57       
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.09  EIT  30 28.46  
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 93.95       
9 การเปิดเผยข้อมูล 85.92  

 OIT  
 

40  
 

37.18  
10 การป้องกันการทุจริต 100.00 

คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

100 
  

94.54 

  
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ตามเครื่องมือการประเมิน และตัวชี้วัด                  
โดยภาพรวมคะแนน 94.54 คะแนน จ าแนกตามเครื่องมือการประเมินคะแนนเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
 1. การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) พิจารณาในภาพรวมพบว่า คะแนนหลังถ่วง
น้ าหนัก 28.90 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และเม่ือพิจารณารายตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (คะแนน 98.13) รองลงมา ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (คะแนน 
97.35) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ (คะแนน 97.33) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (คะแนน 96.67) 
และตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (คะแนน 92.12) ตามล าดับ 
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 2. การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พิจารณาในภาพรวมพบว่า คะแนนหลังถ่วง
น้ าหนัก 28.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน
สูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการให้บริการ (คะแนน 96.57) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (คะแนน 
94.09) และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน (คะแนน 93.95) ตามล าดับ   
 3. การเปิดเผยข้อมูล (OIT) พิจารณาในภาพรวมพบว่า คะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก 37.18 คะแนน               
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่าพบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คะแนน 100.00 คะแนน และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 
85.92) ตามล าดับ 
 

 2. กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำแนก
รำยตัวชี้วัด 10 ตัวช้ีวัด มีผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้  
     (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ คะแนน 98.13 ระดับ AA ผ่านการประเมิน 
         จุดแข็ง  บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด            
มีความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา และเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท 
เสียสละ เต็มความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ         
ประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ
วาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ     
ต่อบุคคลภายนอก   
         จุดอ่อน  มีบ้างเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ไม่ต้องจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสฯ 
     (2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนน 92.12 ระดับ A ผ่านการประเมิน 
           จุดแข็ง  มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และ                 
มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเป็นไป 
ข้อเท็จจริง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ และ
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสและให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานด้วย 
           จุดอ่อน  การจัดซื้อจัดจ้าง ในบางรายการไม่เป็นตามกระบวนการจัดซื้อจ้าง อาจเอื้อประโยชน์
ให้กับตนเองและหรือพวกพ้องได้ เช่น การจัดซื้อ จัดจ้างค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม การจัดจ้าง
ท าเอกสาร ข้อเสนอแนะควรจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
     (3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ คะแนน 97.33 ระดับ AA ผ่านการประเมิน 
         จุดแข็ง  มีการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส                     
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง, เข้าอบรม การมอบรางวัลต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ ผู้บริหารไม่มีการสั่งการให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาท าธุระส่วนตัว หรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่มี                          
การแทรกแซงการบริหารงานบุคคลจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง และไม่มีการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง 
         จุดอ่อน  มีบ้างเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ไม่ต้องจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสฯ 
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     (4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนน 96.67 ระดับ AA ผ่านการประเมิน 
         จุดแข็ง  ไม่มีการน าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้ อ่ืนและ                             
มีกระบวนการในการให้บุคคลากรภายใน และภายนอกยืมทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเป็นไปแนวปฏิบัติที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่ก าหนดไว้ และมีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ให้บุคลากรทราบ และน าไปปฏิบัติ ในการประชุมทีมบริหาร และบุคลากร                
ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 และมีการก ากับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นประจ า
ทุกปี 
         จุดอ่อน  มีบ้างเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ไม่ต้องจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสฯ 
     (5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน 97.35 ระดับ AA ผ่านการประเมิน 
         จุดแข็ง  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยมีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดท าแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน เพ่ือลดลงหรือไม่มีการทุจริต มีการจัดช่องทางเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียน                    
เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย และมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงการน าผลการตรวจสอบภายใน และของ สตง. ป.ป.ช. น าไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต                             
         จุดอ่อน  มีบ้างเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ไม่ต้องจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสฯ 
     (6) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินการ คะแนน 96.57 ระดับ AA ผ่านการประเมิน 
         จุดแข็ง  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
ตามขั้นตอน ระยะเวลา และเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ บิดเบือนข้อมูล เจ้าหน้าที่ไม่เรียกและไม่ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ 
         จุดอ่อน  มีบ้างเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสฯ 
     (7) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน 94.09 ระดับ A ผ่านการประเมิน 
         จุดแข็ง  มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทาง                       
ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และ                   
เป็นปัจจุบัน มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ติชมและช่องทางถามตอบ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ทางเว็บไซต์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และกล่องรับฟังความคิดเห็น แสดงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร e-Mail ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มาแสดงความคิดเห็น ถามตอบ ร้องเรียน  และร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
         จุดอ่อน  มีบ้างเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ไม่ต้องจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสฯ 
     (8) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน คะแนน 93.95 ระดับ A ผ่านการประเมิน 
         จุดแข็ง  บุคลากรมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีการน า  
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ               
ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน โดยการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพ   
การให้บริการ 
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                    จุดอ่อน  ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน คือ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น 
เนื่องจาก การให้บริการมีวิธีแตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม ยังไม่เป็นวิธีการ รูปแบบ และแนวทางการให้บริการ
เดียวกัน ข้อเสนอแนะควรจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
     (9) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนน 85.92 ระดับ A ผ่านการประเมิน 
    จุดแข็ง  มีการเผยแพร่ข้อมูลในการด าเนินที่แสดงถึงการด าเนินการที่เป็นธรรม โปร่งใส       
ในการด าเนินงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ จ านวน 5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ                          
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ                       
3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 4) และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล                         
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่ง ใส  ในการบริหารงานและการด าเนินงานและรายงานผล                                  
ทีย่ังไม่สอดคล้องกับภารกิจการให้บริการ  ข้อเสนอแนะควรจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
      จุดอ่อน การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและ
การด าเนินงานและรายงานผลที่ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจการให้บริการ  ข้อเสนอแนะควรจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
     (10) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คะแนน 100.00 ระดับ AA ผ่านการประเมิน 
                      จุดแข็ง มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการป้องกันการทุจริต เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง และมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้สาธารณชน ได้รับ
ทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร                         
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ 2) มีการจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยประเด็นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
และประเด็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรภายในส านักงานให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นประเด็นที่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน จึงควรมีการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  
          ข้อเสนอแนะควรจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ในประเด็นที่ต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น 
 3. ผลกำรวิเครำะห์เป็นประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน และจุดที่ควรพัฒนำ
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
     จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                   
นครราชสีมา เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ    
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน       
จุดแข็ง 10 ตัวชี้วัด และได้ร่วมกันก าหนดประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน                        
ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่มีคะแนนต่ าสุดของแต่ละเครื่องมือ ดังนี้  
  (1) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดคะแนนต่ าที่สุด คือ การเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 85.92) 
  (2) เครื่องมือการประเมิน IIT ตัวชี้วัดคะแนนต่ าที่สุด คือ การใช้งบประมาณ (คะแนน 92.12) 
  (3) เครื่องมือการประเมิน EIT ตัวชี้วัดคะแนนต่ าที่สุด คือ การปรับปรุงระบบการท างาน  
(คะแนน 93.95 )    
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 3.1 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มี 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
            (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 85.92) อยู่ในระดับ A ผ่าน แต่ยังมปีระเด็นที่เป็น
จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน คือ ทุกตัวชี้วัดย่อย ทั้ง 5 ประเด็น ซึ่งอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐานมีองค์ประกอบตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน มีองค์ประกอบ
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ มี
องค์ประกอบตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5) การส่งเสริมความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานรายงานผลยังไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจการให้บริการ   
             (2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (คะแนน 92.12) อยู่ในระดับ A (Very Good) ผ่าน                     
แต่ยังมปีระเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน คือ การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และตรวจสอบพัสดุ 
อาจมีเอ้ือประโยชน์ให้ตนเอง และพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และการจัดจ้างท าเอกสาร ผู้รับผิดชอบบางแผนงาน/โครงการด าเนินการประสาน          
การจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยตนเอง   
                     (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน (คะแนน 93.95) อยู่ในระดับ A (Very Good) 
ผ่าน แต่ยังมีประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน คือ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น 
เนื่องจาก การให้บริการมีวิธีแตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม ยังไม่เป็นวิธีการ รูปแบบ และแนวทางการให้บริการ
เดียวกัน 
 3.2  ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้นของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5    
                       จากการวิเคราะห์ได้ก าหนดประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มี 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คะแนน 100.00 เป็น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน เป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากร อ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้ าที่ และในกรณีช่วง
เทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประชุมทีมบริหารวิเคราะห์งานบริการตามกรอบ
ภารกิจงาน และจัดท ามาตรฐานด้านการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย คู่มือการ
ปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการให้บริการ มีการก าหนดขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ รายละเอียดเอกสารที่
ต้องใช้ในการ ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซด์ของหน่วยงานเพ่ือให้ 
ผู้รับบริการสามารถรับทราบข้อมูล และได้รับความสะดวก รวดเร็วเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  
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 4. แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 มีดังนี้  
     จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เพ่ือให้การน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์น าไปสู่การแก้ไข
จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง และน าสู่การพัฒนาให้ดีขึ้น และน าสู่การปฏิบัติ  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้ก าหนดแนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ  และรายงานผล 
ดังนี้ 

   1. ก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดังนี้ 
                  1.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ                   
                  1.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
                  1.3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
                  1.4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 2. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (เขตสุจริต) ดังนี้ 
 1. กิจกรรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
          1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          1.2 ประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                   1.3 พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพ่ือรองรับการประเมิน ITA  
                   1.4 ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม  
                   1.5 ประชุมชีแ้จงแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานแก่
เจ้าหน้าที่ทุกคน 
 2. กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                   2.1 ท าความดีเพ่ือสังคม การช่วยเหลือแบ่งปัน และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร (จิตอาสา
ท าดี/ 5 ส : Big Cleaning Day) 
                   2.2 เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม จิตอาสาและยกระดับคุณภาพการบริการ “ฅน ฅ้น ฅน” 
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้มีผลงานการบริการที่เป็นเลิศ (ประจ าเดือน) 
                   2.3 ประกวดเรื่องเล่าการท าความดี และค าขวัญต่อต้านการทุจริต  
                   2.4 สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการด าเนินงานขององค์กรด้วยระบบธรรมภิบาล 
                    3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือมาตรฐาน                           
การให้บริการ  
                     3.2 อบรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริตด้านวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและ
ด้านการเบิกจ่ายเงินส าหรับบุคลากร      
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ส่วนที่ 3 
กำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส 

ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน              
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เพ่ือน าสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และ
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผล                   
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ                  
1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ และ 3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ  
การท างาน และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีรายละเอียด
การขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. จัดท าและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน จ านวน                             
4 มาตรการ ดังนี้  
                1.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
                1.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
                1.3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
                1.4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 2. จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (เขตสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 1. กิจกรรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
          1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          1.2 ประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                   1.3 พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพ่ือรองรับการประเมิน ITA  
                   1.4 ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม  
                   1.5 ประชุมชีแ้จงแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานแก่
เจ้าหน้าที่ทุกคน 
 2. กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                   2.1 ท าความดีเพ่ือสังคม การช่วยเหลือแบ่งปัน และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร (จิตอาสา
ท าดี/ 5 ส : Big Cleaning Day) 
                   2.2 เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม จิตอาสาและยกระดับคุณภาพการบริการ “ฅน ฅ้น ฅน” 
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้มีผลงานการบริการที่เป็นเลิศ (ประจ าเดือน) 
                   2.3 ประกวดเรื่องเล่าการท าความดี และค าขวัญต่อต้านการทุจริต  
                   2.4 สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต  
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 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการด าเนินงานขององค์กรด้วยระบบธรรมภิบาล 
                    3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มื อมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือมาตรฐาน                           
การให้บริการ  
                     3.2 อบรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริตด้านวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและ
ด้านการเบิกจ่ายเงินส าหรับบุคลากร      
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แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

 
ล ำดับ มำตรกำร /กิจกรรม/แนวทำงปฏิบัติ กำรติดตำมและรำยงำน ผู้รับผิดชอบ 

มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ดังนี้     
1. มำตรกำรเผยแพร่
ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
 

1.  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และไม่เผยแพร่ข้อมูล
ตามมาตรา 14 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
    1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน  
โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากร 
ในหน่วยงาน 
    1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
    1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
บนเว็บไซต์ 
2.  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่  
         (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  
         (2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงานของรัฐ  
         (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในก ารติดต่อกับหน่วยงาน 
         (4) กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน และนโยบาย  
         (5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

1. ติดตามข้อมูลผ่าน            
ทางหน้าเว็บไซต์ 
2. ปรับปรุงและพัฒนา
ข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย 
และเป็นปัจจุบัน 
 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 
3. ทุกกลุ่ม/หน่วย  
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         (6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
         (7) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
    2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาด าเนินการและผู้มีหน้าทีร่ับผิดชอบ  
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
3.  ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท างาน  
หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มีการด าเนินงานเผยแพร่
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรค 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ เชน่ จ านวนข่าวที่เผยแพร่ จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นท าเว็บไซต์ เป็นต้น 

 2. มำตรกำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
 

1.  ให้งานพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้วประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน  
30 วันท าการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจการพิจารณางบประมาณ 
2.  ให้งานพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จัดให้ม ี
การบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบภายใน 7 วันท าการ 
หลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ  
     2.1 รายการขอซื้อหรือขอจ้าง 
     2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
    2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารที่ 
เกี่ยวข้อง 
    2.4 ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
 

1. ติดตามการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. สรุปปัญหา/อุปสรรค          
ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นราย
ไตรมาส 
 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ (งานพัสดุ) 
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    2.5 บันทึกรายการผลการพิจาณาคัดเลือกเสนอ 
    2.6 ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
    2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
(ถ้ามี) 
    2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
3.  ให้จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมชี้แจง 
สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 
4.  ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจาณา 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 5.  ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการ                       
ที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อ่ืน ทั้งที่เก่ียวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
6.  ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับ
บริการสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
    6.1 ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 5      
    6.2 ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง "ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เลขท่ี 118 หมู่ 12 ต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 30210  
    6.3 ทางเว็บไซตส์ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
www.korat5.go.th หัวข้อ "แจ้งข้อร้องเรียน 
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3. มำตรกำรป้องกัน
กำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

1.  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุม ก ากับ  
ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ                 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระท า 
ที่เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
3.  ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้ 
    3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
    3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าทีเ่พ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ 
ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
    3.3 การไม่กระท าใด ๆ อันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์ 
อ่ืนใดในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
    3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของ
พวกพ้องและครอบครัว 
    3.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น 
    3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
    3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร    
    3.8 การไมน่ าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ  
การพิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือก
ปฏิบัติ  
 
 

1. สรุปข้อเสนอแนะจาก           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. สรุปรายงานผล
ข้อเสนอแนะ 
  
 

1. กลุ่มกฎหมายและคดี 
2. ทุกกลุ่ม/หน่วย 
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4. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม เพื่อพิจารณาออก
จากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับการมสี่วนได้เสียก่อนเริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้
ในรายงานการประชุม  
5. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายตามความเหมาะสม
ต่อผู้บริหาร และบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เก่ียวกับการขัดแย้งระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการ หรือผู้สนับสนุนหรือมีการ
รับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการ
รับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง  
6. ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการ 
เพ่ือป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

4. มำตรกำรให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วม 

ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือหรือผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 
1.  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจาการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาใน
ประเด็นความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ ร่วมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชน 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ 
ลง website สื่อสังคมออนไลน์ หรือวารสาร เป็นต้น 
3.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้น าซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง 
และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ 
4.  เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานไม่ว่า
จะเป็นลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนงบประมาณ หรือการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ    
   

1. สรุปข้อเสนอแนะจาก           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. สรุปรายงานผล
ข้อเสนอแนะ 
3. รายงานการประชุม  
ก.ต.ป.น. 
 

1. กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 
2. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
3. ทุกกลุ่ม/หน่วย 
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โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 (เขตสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

    

1. กิจกรรมพัฒนา 
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือ
ยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต 
 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
3. พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพ่ือรองรับการประเมิน ITA  
4. ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม  
5. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานแก่
เจ้าหน้าที่ทุกคน 
 

1. แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2565  
2. เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ที่ข้อมูลถูกต้อง และ 
เป็นปัจจุบัน 
 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. ทุกกลุ่ม/หน่วย 
 

2. กิจกรรมพัฒนา
ความรู้ให้บุคลากรทุก
ระดับในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 
 

1. ท าความดีเพ่ือสังคม การช่วยเหลือแบ่งปัน และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร (จิตอาสา
ท าดี/ 5 ส : Big Cleaning Day) 
2. เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม จิตอาสาและยกระดับคุณภาพการบริการ “ฅน ฅ้น ฅน” 
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้มีผลงานการบริการที่เป็นเลิศ (ประจ าเดือน) 
3. ประกวดเรื่องเล่าการท าความดี และค าขวัญต่อต้านการทุจริต  
4. สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต  

1. บุคลากรในสังกัดมี
จิตส านึกสาธารณะ 
ช่วยเหลือแบ่งปัน ท าความดี
เพ่ือสังคม  
2 บุคลากรมีจิตบริการ 
3. มีสื่อประชาสัมพันธ์ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 
  
 

3. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการการด าเนินงาน
ขององค์กรด้วยระบบ
ธรรมภิบาล 

1.  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือมาตรฐาน                           
การให้บริการ  
2. อบรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริตด้านวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและ
ด้านการเบิกจ่ายเงินส าหรับบุคลากร      
 

1. คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม/
หน่วย และรายบุคคล 
2. คู่มือมาตรฐานการ
ให้บริการของหน่วยงาน  
  
 

1. กลุ่มกฎหมายและคดี 
2. กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 
3. กลุ่มอ านวยการ 
 

 



 

 

 
 
 

ภำคผนวก 
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