
 

 

                                               รายงานการวิเคราะห์ 
         ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
    ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                         

                                              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 



 
 

คำนำ 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา  ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๑ ที่มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน  โดยใช้แนวทาง
และเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มี  ส่วนร่วมกันส่งเสริมให้
การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ที่จะส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้น นำไปสู่การจัดอันดับ
ที่ดีขึ ้นได้อีกทางหนึ่ง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ประกอบด้วย
คะแนนจากตัวชี้วัดการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไข ปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต โดยใช้เครื่องมือการ
ประเมิน ๓ แบบ ได้แก่ ๑) แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 2) แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ซึ่งผลคะแนนจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
                     กลุ่มอำนวยการ 

                                         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สารบัญ 
       

            หน้า 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส          ๑ 
หลักกรและเหตุผล               ๑ 
กรอบและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     ๒  
         (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       ๓ 
        ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ        ๖ 
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  
        เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
 
แนวทางการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    ๑๑ 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน       ๑๓ 
ภาคผนวก               ๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔  

❖ 
 

หลักการและเหตุผล  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ 

พัฒนาเครื่องมือ การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงาน ภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ
ของยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริต เชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้า
รับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน การดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อ
ประชาชน ให้เข้าถึง การบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม ผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศ
ขั้นตอนและระยะเวลา ในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า
หน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการ
ทุจริต การรับสินบน หรือ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน   
ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน สถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก        
ในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิด        
ทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน ภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อีกด้วย สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ ๗ สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความ
ยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูลและคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่  เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ตัวชี้วัดที่ 7 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการกำกับ ดูแล
การทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

กรอบและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ใช้เครื่องมือในการประเมินจำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้
ส ่ ว น เ ส ี ย  ภ า ย ใ น  ( Internal 
Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  
ตัวชี ้ว ัดที ่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

30 

แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้
ส ่ ว น เ ส ี ย  ภาย ใน  ( External 
Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

30 

แบบตรวจการเป ิดเผยข ้อมูล
ส า ธ า ร ณ ะ  (Open Data 
Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

40 

 
การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการ 

ประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้  
 

ระดับ คะแนน 
AA 95.00 – 100 
A 85.00 – 94.99 
B 75.00 – 84.99 
C 65.00 – 74.99 
D 55.00 – 64.99 
E 50.00 – 54.99 
F 0 – 49.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 
 
คะแนนแยกรายตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ เครื่องมือ ค่าน้ำหนัก คะแนนหลังถ่วง
น้ำหนัก 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.70  
 

IIT 

 
 

30 

 
 

29.88 
2 การใช้งบประมาณ 98.93 
3 การใช้อำนาจ 99.61 
4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 99.89 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.84 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 93.09  

EIT 
 

30 
 

26.66 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.62 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 85.91 
9 การเปิดเผยข้อมูล 88.78  

OIT 
 

40 
 

37.76 
10 การป้องกันการทุจริต 100 

คะแนนคุณธรรมความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 100 94.30 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีผลการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ด้วยคะแนน 
๙๔.๓๐ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A ได้ลำดับที่ ๑๐๔ จาก 225 เขต  
 
 



๔ 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษา ประถมศึกษากรงุเทพมหานคร  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 256๔) มีผลคะแนนดังนี้  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่าง 
2558 67.98 - - 
2559 93.22 เพ่ิมข้ึน +25.24 
2560 89.81 ลดลง -3.41 
2561 85.08 ลดลง -4.75 
2562 87.72 เพ่ิมข้ึน +2.64 
2563 90.67 เพ่ิมข้ึน +2.95 
2564 94.30 เพ่ิมข้ึน +3.63 

 

3. เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านตามเครื่องมือการประเมิน 3 เครื่องมือ สำนักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีผลการประเมิน IIT ได้คะแนน 29.88 EIT ได้คะแนน 26.66 และ OIT ได้คะแนน 
37.76 และเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  คะแนนแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

เครื่องมีอ ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 
 
 

IIT 

การปฏิบัติหน้าที่ 99.70 
การใช้งบประมาณ 98.93 
การใช้อำนาจ 99.61 
การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 99.89 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.84 

 
EIT 

คุณภาพการดำเนินงาน 93.09 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.62 
การปรับปรุงระบบการทำงาน 85.91 

 

OIT การเปิดเผยข้อมูล 
๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ได้คะแนน ๐) 
๙.๒ การบริหารงาน ได้คะแนน ๑๐๐ 
๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ ได้คะแนน ๑๐๐ 
๙.๔ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      O๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการ  
          บริหารทรัพยากรบุคคล ได้คะแนน ๐ 
๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 
      O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
      และประพฤติมิชอบ ได้คะแนน ๐ 

88.78 
 

การป้องกันการทุจริต 
 

100 

 
 
 
 



๕ 
 
และเมื่อพิจารณาผลประเมินตามเครื่องมือการประเมิน สามารถอธิบายได้ดังนี้ ผลการประเมินตาม 

เครื่องมือประเมิน IIT มีคะแนนตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ (9๙.๘๙) มีคะแนนสูงสุด และมีคะแนนตัวชี้วัด 
ที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๙๙.๘๔) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (๙๙.๗๐) ตัวชี้วัดที่ ๓  การใช้อำนาจ (๙๙.๖๑) 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (๙๘.๙๓) มีคะแนนสูงเรียงตามลำดับ โดยมีตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (๙๘.๙๓)     มี
คะแนนต่ำสุด ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน EIT มีคะแนนตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน (๙๓.๐๙)        มี
คะแนนสูงสุด และมีคะแนนตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘๗.๖๒) และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน (๘๕.๙๑) มีคะแนนต่ำสุด ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน OIT มีคะแนนตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต (100.00) มีคะแนนสูงสุด และมีคะแนนตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (๘๘.๗๘) มีคะแนนต่ำสุด โดยตัวชี้วัดที่ 9 
มีตัวชี้วัดย่อยทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน (O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้คะแนน ๐๗ ตัวชี้วัด
ย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       
ได้คะแนน ๐) และตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ได้คะแนน ๐) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ เพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นําโดยนายพิเชฐร์  วันทอง  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กำหนดการประชุมปฏิบัติการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
(ITA Online 202๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อน
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกคน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด มีบทบาทหน้าที่
และร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ( ITA Online 202๑) 

๒. กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   
นําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เป็นรายตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุด
แข็งและจุดท่ีต้องพัฒนา ดังนี้  

ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สามารถวิเคราะห์ 
จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา ดังนี้  

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕) มีจำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ  
1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยได้คะแนน ๙๙.๗๐ ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ 

ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 
การใช้ งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต สามารถสะท้อนให้
เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มในการดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ความโปร่งใส ซึ่งหน่วยงานจะต้องรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานและควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป และให้ความสำคัญ
กับ ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

 2. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยได้คะแนน ๙๘.๙๓ ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการ 
รับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการเผยแพร่และการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน โดยต้องมีการใช้ 
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอปกรณ์  ค่า
เดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ จากผลการประเมิน  
สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในหน่วยงานในการรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปี และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และมี
ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานด้านงบประมาณว่าเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงาน โปร่งใส และ  ตรวจสอบได้
รวมถึงการเบิกจ่ายเงินในเรื่องต่างๆว่าหน่วยงานมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ไม่มีการทุจริต  

๓. ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยได้คะแนน ๙๙.๖๑ ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ 
ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา ในการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกต่างๆ รวมไปถึงการปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างโปร่งใสของผู้บังคับบัญชา จากผลการประเมิน
สะท้อน ให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม และเชื่อม่ันในการใช้
อำนาจ ของผู้บังคับบัญชาว่าเป็นไปด้วยความโปร่งใส  



๗ 
 

๔. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยได้คะแนน ๙๙.๘๙ ซึ่งเป็นคะแนนจากการ 
ประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็น 
ของส่วนตัวหรือนำไปให้พวกพ้อง รวมไปถึงการยืมทรัพย์สินของทางราชการและขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทาง ราชการ
ทั้งบุคคลภายในและภายนอก จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรได้รับทราบแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และได้นำไปใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน รวมถึงมีการตรวจสอบ กำกับ ติดตามการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ เพ่ือป้องกันมิให้มีการนำไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง  

๕. ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยได้คะแนน ๙๙.๘๔ ซึ่งเป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้
ความสำคัญกับ การต่อต้านการทุจริต มีการจัดทำแผน กำหนดมาตรการหรือนโยบายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ หน่วยงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง จากผลการ
ประเมินสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีการสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการจัดทำ
แผนและกำหนดมาตรการใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยบุคลากรภายในหน่วยงานเชื่อมั่นในการ
ดำเนินการการทุจริตและการ ตรวจสอบว่าเป็นไปอย่างโปร่งใส ดำเนินการได้อย่างตรงไปตรงมา และมีความ
ยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงาน ควรสร้างการรับรู้ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ความโปร่งในใสในการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อม่ันให้กับบุคคลภายในและภายนอก  
 

จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๕)  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลคะแนนการประเมินตามแบบ 

วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ในทุกตัวชี้วัดมากกว่าร้อยละ ๘๕ จากผลการประเมินตัวชี้วัด
ดังกล่าว 5 ตัวชี้วัด สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานทุกกลุ่มงาน ดำเนินการตามภาระงานและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รับรู้ถึงกระบวนการ ดำเนินงานที่ถูกต้อง รวมไปถึงด้านแผนการ
ดำเนินงาน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ และผู้บริหารของ หน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริต มีความเป็นธรรม ให้กับบุคลากรทุกคนอย่าง เท่าเทียมกัน แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ต้องมีการส่งเสริม การดำเนินการต่างๆตามตัวชี้วัดเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน 
 

ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สามารถวิเคราะห์ 
จุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา ดังนี้  

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕) มีจำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ  
๑. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยได้คะแนน ๙๓.๐๙ ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมิน 

การรับรู้ ของบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ มีการปฏิบัติงาน
ตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการได้รับ  
การบริการต่างๆจากเจ้าหน้าที่อย่างโปร่งใส ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่ าง 
ตรงไปตรงมา โดยไม่มีการบิดเบือนข้อมูล และไม่มีการเรียกร้องสิทธิประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ ให้บริการด้วย 
ความเต็มใจและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรมีการ  
พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานว่าจะได้รับการบริการและ การ
ดำเนินการต่างๆเป็นไปอย่างโปร่งใส ไร้การทุจริต รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเปิดเผย และมีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาขั้นตอนการทำงานหรือให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
 
 
 



๘ 
 

2.  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยได้คะแนน ๘๗.๖๒ ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ ของบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน โดยมีช่องทางที่หลากหลาย 
ไม่ซับซ้อน รวมถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานเพ่ือแสดงความคิดเห็น สอบถามหรือร้องเรียน จากผล
การประเมินสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีช่องทางที่ค่อนข้างหลากหลายเพื่อให้บุคคลภายนอกหรือ  ผู้รับบริการ
สามารถแสดงความคิดเห็น ติชม สอบถามหรือร้องเรียน และมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของ  หน่วยที่
หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูลไม่ซับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารและ การ
เผยแพร่ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เพื่อพัฒนาการบริหารและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  

3. ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยได้คะแนน 85.91 ซึ่งเป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและขั้นตอนในการดำเนินงาน
หรือ การให้บริการให้ดีขึ้น มีการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินการเพ่ือให้มีความโปร่งใสมากข้ึน การนำเทคโนโลยีมา
ใช้ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ
เข้า มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น จากผลการประเมินสะท้อนให้
เห็น เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการดำเนินงานต่างๆให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้  
ความสำคัญกับกระบวนการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู ้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง  
พัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและมี  ความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 
 

จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๕) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลคะแนนการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ในทุกตัวชี้วัดมากกว่าร้อยละ ๘๕ จากผลการประเมินตัวชี้วัดดังกล่าว 3 ตัวชี้วัด สะท้อนให้เห็นว่าการรับรู้ของ
บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที ่ของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทั้งใน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบริการเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความ
สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน และมี ความโปร่งใสในการดำเนินงานในทุกภาระกิจ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
หลากหลายช่องทาง มีการพัฒนาด้าน เทคโนโลยี รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น คำติชม เพื่อนำมาปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานและการบริการให้มี ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ต้องมีการส่งเสริม การดำเนินการต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน 
 

ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง 
และจุดที่ต้องพัฒนา ดังนี้  

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕) มีจำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ  
1. ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยได้คะแนนรวมะ ๘๘.๗๘ เป็นคะแนนจากการ 

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชน  
ได้รับทราบ แบ่งเป็น ๕ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  

     (๑) ตัวชี้วัดย่อยที ่๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน เป็นข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติ 
สัมพันธ์ข้อมูล  

     (๒) ตัวชี้วัดย่อยที ่๙.๒ การบริหารงาน เป็นข้อมูลการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ  
 
 
 
 



๙ 
 
     (๓) ตัวชี้วัดย่อยที ่๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ เป็นข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
     (๔) ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นข้อมูลการบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล   
     (๕) ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส เป็นข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
๒. ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยได้คะแนน 100 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่  

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  

(๑) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต เป็นคะแนนจาก การเผยแพร ่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ รับทราบ 
ได้แก่ การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง เพ่ือป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จากผลการประเมิน  สะท้อนให้เห็น
ว่าผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมี  ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมหรือการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีการประชุมเพื่อ  วิเคราะห์ความ
เสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพื่อป้องกันการ
ทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  

(๒) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นคะแนนจาก การ 
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชน ได้รับ
ทราบ ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  

จากผลการประเมินสะท้อนให้ เห็นว่าหน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน มีการปรับปรุง พัฒนา
ข้อบกพร่องและเสริมสร้างการดำเนินงานที่เป็น จุดแข็งให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีกำหนดมาตรการต่างๆ
และมีรายละเอียดที่ครอบคลุมทุกการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด 
กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
  แต ่หากการประเม ินผลในภาพรวมของสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษา
กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดร้อยละ ๘๕ ทุกตัวชี้วัด ซึ่งหาก
พิจารณาในรายละเอียดตัวชี้วัดย่อยตามประเด็นการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ๘๘.๗๘ เมื่อพิจารณาผลการประเมินราย 
ตัวชี้วัด พบว่ามีตวัชี้วัดที่ต้องเร่งพัฒนาและแก้ไขโดยเร่งดว่นอยู่ จำนวน ๓ ตัวชี้วัดย่อย ประกอบด้วย 

                 ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.๑ ข้อมูลพื้นฐาน  (O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้คะแนน ๐)  เป็นการ 
เผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล จากผลการประเมินสะท้อนให้
เห็นว่าหน่วยงานควรมี การปรับปรุง พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลในด้านข้อมูลพื้นฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้
ครอบคลุมเพ่ือให้ สาธารณชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลโครงสร้างของ
หน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร ของหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน การสอบถามข้อมูลต่างๆ Social Network 
รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ ต่างๆต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย 
 
 
 



๑๐ 
 
                  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O๒๖ การดำเนินการ 
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้คะแนน ๐) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชน ได้รับทราบ ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานได้ให้  ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีความสุจริต มี คุณธรรม โปร่งใส มีการจัดอัตรากำลังเพ่ือรองรับ
การขาดแคลนทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน ด้านต่าง ๆ 
                  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส (O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้คะแนน ๐) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ ทราบ ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ มีแนวการปฏิบัติงานในการจัดการเรื ่องร้องเรียนที่
ชัดเจน ทำให้บุคคลภายนอกมั่นใจได้ว่าจะได้รับ ความเป็นธรรม มีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย 
และหน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารและการดำเนินงานของ หน่วยงาน  

แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานต้องมีการเสริมสร้าง ต่อยอด เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในการ 
ดำเนินการที่ม ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนต่อไป 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
 

แนวทางการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นจุด
แข็ง และประเด็นที่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้การนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์นำไปสู่การแก้ไข  ปรับปรุง และ
พัฒนาให้ดีขึ้น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแนวทางการวิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ประเด็นการประเมิน ประเด็นการพัฒนา การกำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงสร้างการแบ่งส ่วน
ราชการ ที่เป็นปัจจุบัน  
2. รายละเอียดข ้อม ูลของ
ผู้บริหาร สูงสุดหรือหัวหน้า
หน่วยงาน  
3. อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด  
4. แผนย ุ ทธศาสตร ์ ห รื อ
แผนพัฒนา หน่วยงาน  
5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  
6. กฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องกับการ 
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน  
7. ข่าวประชาสัมพันธ์  
8. Q&A  
9. Social Network  
***เป็นการแสดงข้อมูลบน
เว็บไซต์ ของหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน 
 

1. เว ็บไซต์ของหน่วยงานต้องมี 
ข้อมูลที่ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าถึง 
ข้อมูล  
2. มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น 
ปัจจุบันและทันสมัย  
3. แต่ละข้อมูลมีรายละเอียดที่ 
ครบถ้วน ถูกต้อง  
4. เว ็บไซต ์ของหน ่วยงานมี
ช ่องทาง ให ้บ ุคคลภายนอก
สอบถาม ข้อมูลต่างๆ และเป็น
ลักษณะการ สื่อสาร 2 ทาง 

ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบทำการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
และ ความครบถ้วนของ
ข ้ อ ม ู ล  โ ด ย มี
คณะกรรมการ  การ
ค ว บ ค ุ ม ม า ต ร ก า ร
เ ผ ย แ พ ร ่ ข ้ อ ม ู ล ต่ อ 
ส า ธ า ร ณ ะ  ก ำ กั บ
ติดตามความถูกต้องใน
การ  เผยแพร ่ข ้ อมู ล 
หากข้อมูลไม่ถูกต้องจะ
ม ีการรายงานผลให้  
ทราบ และจะมีการสรุป
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร 
ด ำ เ น ิ น ง า น ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ทุกกลุ่ม/หน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็นการประเมิน ประเด็นการพัฒนา การกำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
๑. แสดงนโยบายการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒ .  ก า รด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม
น โ ย บ า ย ก า ร บ ร ิ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 
๓.  แสดงหล ัก เกณฑ ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
๔. รายงานผลการบร ิหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำป ี

๑.ต้องมีนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
๒. การดำเนินการต้องมีความ
สอดรับกับนโยบาย 
๓.ต้องมีหลักเกณฑ์การบริหาร
ที่ชัดเจน 
๔. ต้องแสดงผลการบริหารและ
ม ี ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ข อ ง ก า ร
ดำเนินการที่ครบถ้วน 

ผ ู ้ ร ั บผ ิ ดชอบทำการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
และ ความครบถ้วนของ
ข ้ อ ม ู ล  โ ด ย มี
คณะกรรมการ  การ
ควบคุมมาตรการเผยแพร่
ข ้ อม ู ลต ่ อ สาธารณะ 
กำก ั บต ิ ดตามความ
ถูกต้องในการ เผยแพร่
ข ้อม ูล หากข ้อม ูลไม่
ถูกต้องจะมีการรายงาน
ผลให้ ทราบ และจะมีการ
สร ุ ปรายงานผลการ 
ด ำ เ น ิ น ง า น ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ ่มพัฒนาคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 

 

ประเด็นการประเมิน ประเด็นการพัฒนา การกำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
๑. แนวปฏิบัติการจัดการเรื ่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
๒. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓.  ข ้อม ูลสถ ิต ิ เ ร ื ่ อ งการ
ร ้องเร ียนการท ุจร ิ ตและ
ประพฤติมิชอบ 

๑.ต้องมีคู่มือหรือแนวทางการ
ดำเน ินการเร ื ่องร ้องเร ียนที่
เก ี ่ยวข ้องกับการทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน 
๒.  แสดงช ่ องทางแจ ้ งการ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบผ่านช่องทางออนไลน์ โดย
แยกจากช่องทางการร้องเรียน
ทั่วไปเพ่ือคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
๓.ต้องแสดงข้อมูลสถิติเรื่องการ
ร้องเรียนและจัดทำข้อมูลเป็น
รายเดือน รายไตรมาส หรือ ราย 
๖ เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา ๖ เดือน 

ผู้ ร ับผ ิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลรายละเอียด ขั้นตอน 
ความถูกต้องของคู่มือหรือ
แนวทางการดำเน ินการ
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริต ช่องทางการ
ร้องเรียน และสถิติเร ื ่อง
การร้องเร ียนให้ถูกต้อง 
ค ร บ ถ ้ ว น  โ ด ย มี
คณะกรรมการ การควบคุม
มาตรการเผยแพร่ข ้อมูล
ต ่ อสาธารณะ กำกั บ
ติดตามความถูกต้องในการ 
เผยแพร่ข้อมูล หากข้อมูล
ไม่ถูกต้องจะมีการรายงาน
ผลให้ ทราบ และจะมีการ
สร ุ ปรายงานผลการ 
ด ำ เ น ิ น ง า น ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
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การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ดังนี้ 

๑. จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานและเป็นข้อตกลงร่วมกันในการทำงาน 

๒. แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นการประเมิน  
O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทุกกลุ่ม  
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประเด็นการประเมิน  
O๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
        และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ ประเด็นการประเมิน 
O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มกฎหมายและคดี 

๓. มีการกำกับติดตามและการรายงานผล โดยมอบให้ นางรุ่งรัตน์ สงปาน ผู้อำนวยการกลุ่ม 
อำนวยการ เป็นผู้กำกับติดตามและรายงานผล 

๔. นำผลรายงานมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๕. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 

นอกจากนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้จัดทำ 
มาตรการแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริต ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือ
ส่งเสริมให้การดำเนินการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๕ ดังนี้  

๑. มาตรการระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
๒. มาตรการในการป้องกันการรับสินบน  
๓. มาตรการกลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๔. มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
๕. มาตรการการตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจ  
๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
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การประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ITA Online ๒๐๒๑) และกำหนดมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อน

คุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


