
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง

มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน



ค ำน ำ 
  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  

Transparency  Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ  
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมินรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  (Good  
Governance)  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  โดยแยกมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  การด าเนินการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564  ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  
and  Transparency  Assessment : ITA)  ปีงบประมาณพ.ศ. 2564  เป็นการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน  และข้อแก้ไขและพัฒนา  โดยให้ความส าคัญกับ
ตัวชี้วัดที่คะแนนประเมินต่ าและก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ  ผู้รับผิดชอบตามมาตรการและมอบหมายให้ขับเคลื่อนตาม
มาตรการและรายงานผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้า  ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคเป็นรายไตรมาสอย่าง
ต่อเนื่องสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียดตาม
เอกสารรายงานการวิเคราะห์ฯ  ฉบับนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทยให้มีผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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กำรด ำเนินกำรมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เกิดความ
ตระหนัก  เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
เป็นส านักงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  โดยใช้ เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  มีผลการประเมิน  97.42  คะแนน  ระดับคุณภาพ  AA   
  
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในภาพรวมระดับประเทศได้คะแนนร้อยละเฉลี่ ย  92.65
ระดับคุณภาพ  A  และเม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พัทลุง  สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ  4.77  คะแนน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังนี้   
 
 ตารางที่  1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  รายด้าน  ดังนี้ 

กำรวัดกำรรับรู้ คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน 
การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 30 29.74 
การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 30 29.25 
การเปิดเผยข้อมูล  (OIT) 40 38.43 

รวม 100 97.42   
 

 จากตารางที่  1  แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีผลการประเมิน  97.42  ระดับคุณภาพ  AA  การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน  (IIT)  คะแนนสูงสุด  29.74  คะแนน  และการเปิดเผยข้อมูล  (OIT)  คะแนนต่ าสุด  38.43  คะแนน 
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ตารางที่  2  แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  จ าแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม คะแนน ระดับคุณภำพ 
ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่ 100 99.93 AA 
ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ 100 98.02 AA 

ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ 100 98.71 AA 

ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ   100 99.35 AA 

ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 99.62 AA 

ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน 100 99.02 AA 

ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 100 97.18 AA 

ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน 100 96.29 AA 

ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล 100 92.14 A 

ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 100 100 AA 
รวม 100 97.42 AA 

 

 จากตารางที่  2  แสดงให้เห็นว่า  มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ระดับคุณภาพ  AA  
จ านวน  9  ตัวชี้วัด  และระดับคุณภาพ  A  จ านวน  1  ตัวชี้วัด  เมื่อวิเคราะห์แล้วผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
ตัวชี้วัดคือผ่านร้อยละ  85   
 
 ตารางที่  3  แสดงผลการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 

O1 โครงสร้าง -  แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 
-  ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญและการแบ่งส่วนราชการ
ภายในยกตัวอย่าง  เช่น  กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน   
และ  ก.ต.ป.น.  เป็นต้น   

100 

  



3 
 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คะแนน 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร -  แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน   

และด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
-  แสดงข้อมูล  อย่างน้อยประกอบด้วย  ชื่อ – ชื่อสกุล  
ต าแหน่ง  รูปถ่าย  เบอร์โทรศัพท์  และที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) 

100 

O3 อ านาจหน้าที่ -  แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

100 

O4 แผนยุทธศาสตร์  หรือ  
แผนพัฒนาหน่วยงาน  
หรือแผนพัฒนา
สถานศึกษา 

-  แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 
มากกว่า  1  ปี   
-  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ  อย่างน้อยประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง  เป้าหมาย  และตัวชี้วัด  เป็นต้น 
-  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564 

100 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ  อย่างน้อยประกอบด้วย 
  -  ที่อยู่หน่วยงาน 
  -  หมายเลขโทรศัพท ์
  -  หมายเลขโทรสาร 
  -  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-mali)  ที่สามารถ
ติดต่อไป 
  -  แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

100 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -  แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ที่เป็นปัจจุบัน  อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
  -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 
  -  พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
  -  พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  -  พรบ. ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

100 
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ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คะแนน 
    -  พรบ. การศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545 

  -  พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นต้น 

 

O7 ประชาสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
-  เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

100 

O8 Q&A -  แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ  ได้  และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารได้สองทาง  (Q&A)  ยกตัวอย่างเช่น  Web  board,  
กล่องข้อความถาม – ตอบ  เป็นต้น 

100 

O9 Social  Network -  แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  
ยกตัวอย่าง  เช่น  Facebook,  Twitter,  Instagram  
เป็นต้น 

100 

O10 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

-  แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่ที่มีระยะ   
1  ปีงบประมาณ 
-  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ  อย่างน้อยประกอบด้วย  
โครงการ  หรือกิจกรรม  งบประมาณที่ใช้  ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 
-  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2564 

100 

O11 รายงานการก ากับ  
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี  รอบ   
6  เดือน 

-  แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
-  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า  อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม  รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 
-  เป็นข้อมูลในระยะเวลา  6  เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

100 
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ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คะแนน 
O12 รายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 
-  แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
-  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน  อย่างน้อย
ประกอบด้วยสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการหรือ
กิจกรรม  การใช้จ่ายงบประมาณ  ปัญหา  อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ  ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
-  เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

100 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

-  แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ทุก
กลุ่ม/หน่วย 
-  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน  ยกตัวอย่าง  เช่น  
เป็นคูม่ือปฏิบัติภารกิจใด  ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ต าแหน่งใด  ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร   
เป็นต้น 

100 

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน 
การให้บริการ 

-  แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดตามกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน 
-  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ  ประกอบด้วย   
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติส าหรับการให้บริการ  ประเภท
งานให้บริการ  ขั้นตอนการให้บริการ  แผนผัง/แผนภูมิ 
การให้บริการ  ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ   
และผู้รับผิดชอบการให้บริการ 

100 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

-  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
-  เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย  6  เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

100 

O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

-  แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน 
-  เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

100 
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ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คะแนน 
O17 E-Service - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ 

กับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
-  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น 
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

100 

O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

-  แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มี 
ระยะ  1  ปีงบประมาณ 
-  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ  อย่างน้อยประกอบด้วย  
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ตามประเภทรายการใช้จ่าย 
-  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2564 

100 

O19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ   
รอบ  6  เดือน 

-  แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
-  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า  การใช้จ่าย
งบประมาณ 
-  เป็นข้อมูลในระยะเวลา  6  เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564 

100 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

-  แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
-  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ   
อย่างน้อยประกอบด้วย  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ปัญหา  
อุปสรรค  ข้อแสนอแนะ  ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
-  เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

0 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 

-  แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
-  เป็นขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

100 

  



7 
 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คะแนน 
O22 ประกาศต่าง ๆ  

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

-  แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560  ยกตัวอย่าง  เช่น  ประกาศเชิญชวน  ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น 
-  เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

100 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

-  แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน   
(แบบ  สขร.1)   
-  มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย
ประกอบด้วยงานที่ซื้อ  หรือจ้าง  วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง   
ราคากลาง  วิธีการซื้อหรือจ้าง  รายชื่อ  ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง  เหตุผล
ที่คัดเลือกโดยสรุป  เลขท่ีและวันที่ของสัญญา  หรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
-  จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน  (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือนใดใหเ้ผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) 
-  เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย  6  เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

100 

O24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

-  แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
-  มีข้อมูลรายละเอียด  อย่างน้อยประกอบด้วย  
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ปัญหา  อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ 
-  เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

100 

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

-  เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 
-  แสดงนโยบาย  หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์  เพื่อก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
-  เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของผู้บริหารสูงสุด  ที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

100 
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ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คะแนน 
O26 การด าเนินการตาม

นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

-  เป็นการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
-  แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  อย่างน้อยประกอบด้วย  การ
วางแผนก าลังคน  การสรรหาคนดี  คนเก่ง  เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร  การสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 
-  เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย  หรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หรือเป็นไป
ตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  ตามข้อ  O25 

0 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
อย่างน้อยประกอบด้วย   
-  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
-  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
-  การพัฒนาบุคลากร 
-  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
-  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

100 

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

-  เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
-  แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
-  มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ  อย่างน้อย
ประกอบด้วย  ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

100 

  



9 
 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คะแนน 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

-  แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเนื่องร้องเรียน 
ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน 
-  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน  อย่างน้อย
ประกอบด้วย  รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท า
การร้องเรียน  รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการ
ต่อเรื่องร้องเรียน  ส่วนงานที่รับผิดชอบ  และระยะเวลา
ด าเนินการ 

100 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
รอ้งเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

-  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางไลน์  โดยแยกต่างหากจาก
ช่องทางทั่วไป  เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

100 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

-  แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-  มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างน้อยประกอบด้วย  จ านวนเรื่อง  
เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน  ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
-  เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย  6  เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

100 

O32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

-  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
-  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

100 
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ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คะแนน 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิด

การมีส่วนร่วม 
-  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน  ยกตัวอย่าง  เช่น  ร่วมวางแผน  
ร่วมด าเนินการ  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และร่วม
ติดตามประเมินผล  เป็นต้น 
-  เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

100 

ตัวช้ีวัดที่  10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
O34 เจตจ านงสุจริต 

ของผู้บริหาร 
-  แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
-  จัดท าอย่างน้อย  2  ภาษา   ได้แก่  ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
- ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

100 

O35 การมีส่วนร่วม 
ของผู้บริหาร 

-  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
-  เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
-  เป็นการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

O36 การประเมนิความเสี่ยง
การทุจริตประจ าปี 

-  แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 
-  มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน  ยกตัวอย่างเช่น  
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงมาตรการ 
และการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นต้น 
-  เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

100 
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ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คะแนน 
O37 การด าเนินการเพ่ือ

จัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 

-  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน 
-  เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามข้อ O36 
-  เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 

100 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

-  แสดงการด าเนินงานกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน  ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม 
-  เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

100 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

-  แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 
-  มีข้อมูลตามรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ  ยกตัวอย่าง
เช่น  โครงการกิจกรรมงบประมาณช่วงเวลาด าเนินการ  
เป็นต้น 
-  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

100 

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต  
ประจ าปี รอบ  6  เดือน 

-  แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ  O39 
-  มีข้อมลูรายละเอียดความก้าวหน้า  อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน 
-  เป็นข้อมูลในระยะเวลา  6  เดือนแรก  ในปีงบประมาณ 
พ. ศ. 2564 

100 
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ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คะแนน 
O41 รายงานผลการ

ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

-  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต 
-  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปการด าเนินการ  อย่างน้อย
ประกอบด้วย  ผลการด าเนินการโครงการกิจกรรม     
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
-  ใช้รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

100 

O42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

-  แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
-  มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด  
ยกตัวอย่างเช่น  ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น  แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  เป็นต้น 
-  มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ  
ยกตัวอย่างเช่น  การก าหนดผู้รับผิดชอบในการก าหนด
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตามไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล เป็นต้น  

100 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

-  แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
-  มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานในข้อ  O42  ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
-  เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

100 

 
 จากตารางที่  3  แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ในตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  จ านวน  43  ข้อ  
ปรากฏว่าไม่ผ่าน  2  ข้อ  คือ  O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  กับ  O26  การด าเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 



13 
 

 ตารางที่  4  แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ าแนกตามตัวชี้วัดและล าดับจากมากไปหาน้อย 

ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม คะแนน ระดับคุณภำพ 
ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 100 100 AA 
ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่ 100 99.93 AA 
ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  100 99.35 AA 

ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน 100 99.02 AA 

ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ 100 98.71 AA 

ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ 100 98.02 AA 

ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 100 97.18 AA 

ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน 100 96.29 AA 

ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 96.95 AA 
ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล 100 92.14 A 

รวม 100 97.42 AA 
 
 จากตารางที่  4  แสดงให้เห็นว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีระดับคุณภาพ  
AA  จ านวน  9  ตัวชี้วัด  และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด  คือ  ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  คะแนน  100  
รองลงมา  ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่  คะแนน  99.93  ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  คะแนน  
99.35  ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน  คะแนน  99.02  และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด  คือ  ตัวชี้วัดที่  9  
การเปิดเผยข้อมูล  คะแนน  92.14   
 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564 
 

จุดแข็ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีจุดแข็ง  9  ตัวชี้วัด  ซึ่งมีผลคะแนน
ระดับ  AA  ประกอบด้วย 
 ตัวชี้วัดที่  10  กำรป้องกันกำรทุจริต  คะแนน  100  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
การเผยแพร่ข้อมูล  ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ  ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน  2  ประเด็น  คือ  1)  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ  (No  Gift  Policy)  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และ  2)  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน  เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  และมีการก ากับ  ติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ผู้บริหารได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตโดยการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ  และให้
ค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  อย่างซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการปับปรุง  พัฒนา  และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส  มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ทีทัศนคติ  ค่านิยมใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์  สุจริต   มีจิตส านึกท่ีดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่  1  กำรปฏิบัติหน้ำที่  คะแนน  99.93  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือการด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จัก
กันมาเป็นการส่วนตัวรวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  เต็มความสามารถ  และความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ  ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  นอกจากนี้ 
ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นพฤติกรรมการเรียกรับเงิน  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ  ของบุคลากรอ่ืน  
ในหน่วยงานทั้งในกรณีแลกกับการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ  ต่อบุคลากร
ภายนอกซึ่งถือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยมีค าสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรถือปฏิบัติ  และมีการก ากับ  ดูแลของผู้อ านวยการกลุ่ม/
หนว่ย  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  โปร่งใส  ก่อนที่จะให้ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจในการมารับบริการ  มี
การก าหนดกระบวนงาน  ขั้นตอนการมารับบริการ  ระยะเวลาในการรับบริการ  ซึ่งประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เพ่ือให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการศึกษาข้อมูลรายละเอียดก่อนมารับ
บริการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 ตัวชี้วัดที่  4  กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  คะแนน  99.35   เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากร  ภายใน  ในการน าทรัพย์สินของรายการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรม     
ในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน  
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไป
ปฏิบัติรวมไปถึงหน่วยงานจะมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้จัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์  ที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน  มีการจัดท าทะเบียนควบคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่  และทะเบียนคุมการเบิกวัสดุ
ส านักงาน  เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ  วัสดุคงเหลือในการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้ตรงตามความต้องการและ
เป็นการประหยัดเงินงบประมาณด้วย 
 ตัวช้ีวัดที ่ 6  คุณภำพกำรด ำเนินงำน  คะแนน  99.02  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
การรับรู้ของ  ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน    ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอน  และระยะเวลา       ที่
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ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดปัง
หรือบิดเบือนข้อมูล  ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม  และยังประเมินการับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์
ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  
นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือ      
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จัดท ากระบวนการบริการในการให้บริการ  
จ านวน  9  กระบวนงาน  ซึ่งประกอบด้วย  ขั้นตอนการให้บริการ  ระยะเวลา  เอกสารประกอบการขอรับบริการ  
ผู้รับผิดชอบ  หมายเลขโทรศัพท์ผู้ให้บริการพร้อมที่จะตอบค าถามให้กับผู้รับบริการ  ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ติดต่อสอบถามผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนงานได้ตรง 
ตามความต้องการ 
 ตัวชี้วัดที่  3  กำรใช้อ ำนำจ  คะแนน  98.71  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายใน  หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม  และ
ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่     
ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้  ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ         
การซื้อขายต าแหน่ง  หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างเป็นธรรม  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  ไม่มีการถูกแทรกแซงจากกลุ่ม
หรือพวกพ้องที่เอ้ือประโยชน์   
 ตัวชี้วัดที่  2  กำรใช้งบประมำณ  คะแนน  98.02  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้
ของบุคลกรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ  ของหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน  
งบประมาณนับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  ไปจนถึงลักษณะ         
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง      
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรในเรื่องต่างๆ  เช่น  ค่าท างานล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  นอกจากนี้  ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคคลภายใน    
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ  การก ากับติดตาม  ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  และสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี  เจ้าหน้าที่พัสดุ  ด าเนินงานด้วย
ความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  คะแนนที่ได้  97.18  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการรับรู้ของรับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึง
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ได้ง่ายและไม่ซับซ้อน  โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผลการด าเนินงาน    
ของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มี     
ส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ  และมีการชี้แจงในกรณีที่มี
ข้อกังวลได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน      
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ  ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหน้าเว็บไซต์ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสื่อสารได้ทั้งสองทาง  มีช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ช่องทางการ  Q&A  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็น  และส่งค าติชมใน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   
 ตัวชี้วัดที่  8  กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  คะแนนที่ได้  96.29  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน      
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างาน       
ของ  หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน  เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว      
ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นด้วย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้น าเทคโนโลยีมาให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การรับบริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการไม่ต้อง
เดินทางมาถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เช่น  ระบบ E-Money,  ระบบ  My  Office,  ไลน์  เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่  5  กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  คะแนนที่ได้  96.95  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการรับรู้ของ  บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง    
กับการให้  ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบาย    
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  และ
จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน  ในการร้องเรียน  เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  นอกจากนี้
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน  รวมถึงการน าผลการตรวจสอบ        
ของ    ฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน  เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายใน
หน่วยงานโดยได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  แนวทางการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  แผน
ป้องกันการทุจริต  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 จุดอ่อน 
 ตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล  คะแนนที่ได้  92.14  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้    
รับทราบ  ใน  5  ประเด็น  คือ   (1)  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (2)  การบริหารงาน  ได้แก่  แผนด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ  (3)  การบริหารเงินงบประมาณ  
ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (4)  การบริหารและพัฒนา  
ทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการตามโนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ  (5)  การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่          
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ต้องมีการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
ทางหน้าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน  และข้อมูลข่าวสารที่สามารถให้ผู้มาติดต่อรับบริการมีช่องทางการให้บริการมากกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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มำตรกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
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มำตรกำร วิธีกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใส 

กำรก ำกับติดตำม กำรรำยงำนผล ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการป้องกัน
การทุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  ส่งเสริมการ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรให้กับบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีค่านิยม  ความซื่อสัตย์  
สุจริตในการปฏิบัติงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทางหน้า
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ประชุมบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และปลูก
จิตส านึก  เน้นย้ าในการ
ประชุมแต่ละครั้ง   

สังเกต  หรือการตอบ
แบบสอบถามจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ตค. 64 – กย.65 กลุ่มอ านวยการ 

มาตรการปรับปรุง
ระบบการท างาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  จัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการของผู้มารับ
บริการ  เพ่ือน ามาปรับปรุง  พัฒนางาน
การให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
บริการที่ดีและเป็นที่พึงพอใจของผู้มารับ
บริการมากกว่าที่เป็นอยู่ 

จัดท าแบบประเมินความ
พึงพอใจส่งให้โรงเรียน
และแขวนไว้หน้าเว็บไซต์
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือน าไปปรับปรุง
การให้บริการ 

สรุปรายงานผลจาก
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

ตค. 64 – กย.65 กลุ่มอ านวยการ 
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มำตรกำร วิธีกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใส 

กำรก ำกับติดตำม กำรรำยงำนผล ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการใช้
งบประมาณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  จัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี  ที่ผ่านมา
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณคุ้มค่า  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 

จัดท าปฏิทินการจัดท า
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  และรายงาน
ผลการจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณให้
ผู้บริหารทราบ 

มีแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี 

ตค. 64 – กย.65 กลุ่มนโยบายและแผน/
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

มาตรการ
ประสิทธิภาพใน
การสื่อสาร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  จัดท าข้อมูล
สารสนเทศประชาสัมพันธ์ผ่านหน้า
เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผล
การด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้า
เว็บไซต์ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่
หลากหลายรูปแบบและ
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้โดยไม่ต้อง
เดินทางมาถึงส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบใน
การประชุมบุคลากร 

ต.ค. 64 – กย.65 ทุกกลุ่ม 

 
 
 




