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 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จัดทำเพ่ือให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
รวมทั้งประเด็นที่จะพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้กำหนดแนวทางการนำผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และหวัง เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการ
วิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความ
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ทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
 การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ให้เป็นเขตสุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีมบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังความสามารถ การขับเคลื่อนนำโดย นางเผด็จศึก  โชติกลาง 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ทั้ง 3 ท่าน และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ทุกคน ให้ความสำคัญ มีความตะหนัก ตั้งใจส่งเอกสาร หลักฐาน  
และรับการประเมิน ITA Online ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูล (OIT) และจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ได้คะแนน 91.68 เป็นลำดับที่ 152 ของประเทศจากจำนวน 225 เขต  

 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของประเทศจากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.65 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A 
(Very Good) 
  1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 91.68 ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A (Very Good) โดย ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต  
ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 
81.22 คะแนน 
  1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 83.09 - - 
2559 76.36 ลดลง -6.73  
2560 71.28 ลดลง -5.08  
2561 78.49 เพ่ิมข้ึน +7.21 
2562 82.89 เพ่ิมข้ึน +4.49 
2563 83.03 เพ่ิมข้ึน +0.14  
2564 91.68 เพ่ิมข้ึน +8.65 
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  1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่  
ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 96.88 AA ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 94.62 A ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 93.63 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.72 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.47 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 90.17 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 87.48 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 85.92 A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 81.22 B ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 91.12 (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว) 
อยู่ในระดับ A (Very Good) บ ่งชี้ให้เห็นว่าบุคคลากรในหน่วยงานยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน
หรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม รวมไปถึงการปฏิบัติงาน  
อย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ การไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
และให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ และพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจะที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ (โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดไว้ที่ร้อยละ 90 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้ำหนักคะแนน)) 
 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90) จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ 
  1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.88 อยู่ในระดับ AA 
(Excellence) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานความโปร่งใส  
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไป  
กับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
  2) ตัวชี้วัดที่  3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.62 อยู่ในระดับ A  
(Very Good) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจ  
สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมิน
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจการซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม 
  3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.17 อยู่ในระดับ A 
(Very Good) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้ อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม 
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีการจัดทำ
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบ
การใช้ทรัพยส์ินของราชการ 
  4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.72 อยู่ในระดับ A 
(Very Good) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานได้มีการทบทวนแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน และสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
  1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.22 อยู่ในระดับ B 
(Good) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน 
ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
ประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และมีการจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน อย่างไรก็ดีหน่วยงานจำเป็นต้องมีการเผยแพร่อย่างโปร่งใส 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าในกับบุคลากรภายในหน่วยงานมากขึ้น รวมทั้งมีการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะนนเท่ากับ 90.52 (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว) 
บ่งชี้ให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงาน มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่า 
ยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ (โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละ
ตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 90) 
 จุดแข็ง (ตั้งชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90) จำนวน  2  ตัวชี้วัด คือ  
  1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.63 อยู่ในระดับ A 
(Very Good) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน
ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา
ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการ  
มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
มีการเผยแพร่ผลงานอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย และมีการบริการด้วยความโปร่งใส 
 



5 
  2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.47 อยู่ในระดับ A 
(Very Good) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ  
ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน  
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการเข้าถึงช่องทาง  
ในการเผยแพร่ข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง อย่างไรก็ดี หน่วยงานจำเป็นจะต้องประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
ให้กับผู้รับบริการเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และช่องทางการร้องเรียน เพ่ือให้การติดต่อ
ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90) จำนวน  1  ตัวชี้วัด คือ 
  1) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.48  
อยู่ในระดับ B (Good) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ 
ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานจะต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวกและรวมเร็วมากยิ่งขึ้น  

 2.3 ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 92.96 (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่า
น้ำหนักแล้ว ) บ่งชี้ให้ เห็นว่าหน่วยงาน หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้รับทราบ แสดงถึง 
ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็ง คือ  
  1) ตังชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA 
(Excellence) เป็นคะแนนจากการดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตทุกรูปดแบบ โดยมีการประการเจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหาร มีการะเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และจัดทำแนวทางการป้องกันการทุจริต เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และดำเนินการ
ตามแนวทางอย่างเคร่งครัด 
 จุดที่ต้องพัฒนา คือ 
  1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.92 อยู่ในระดับ B (Good) 
เป็นคะแนนจากข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และการส่งเสริมความโปร่งใส สะท้อนให้เห็นถึง หน่วยงานจะต้องแสดงผลการดำเนินงานใช้จัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  - ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 ด้านการบริหารเงินงบประมาณ ปรับปรุงการแสดงข้อมูลรายละเอียด 
ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพ่ิมข้อมูลปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  - ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรังปรุงการรายงานแผนการดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายตามแผนการดำเนินงานประจำปี 
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  - ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ปรับปรุงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้มีการเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 

 3. แนวทางการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ของสำนักงาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจำปีงบปราณ พ.ศ. 2564 มีตัวชี้วัดที่จะต้อง
ดำเนินการพัฒนา ดังนี้ 
 1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (IIT) การสร้างความเข้าใจในการใช้งบประมาณ สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จะดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
มีการกำหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าในกับบุคลากรแต่ละกลุ่มงานได้รับทราบ 
และถือปฏิบัติ รวมทั้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเองได้ มีช่องทางให้บุคลากรภายในสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย โดยกลุ่มนโยบายและแผน  
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นผู้ดำเนินการ 
 2) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน (EIT) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 จะเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยการทำการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
และนำข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มทุกกลุ่มภายในหน่วยงาน  
เป็นผู้ดำเนินการ 
 3) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT) การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 จะดำเนินการแสดงผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์ใช้จัดเจนยิ่งขึ้น โดยกลุ่มอำนวยการตรวจสอบข้อมูลบน
หน้าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน หากเกิดการขัดข้องให้ดำเนินการแจ้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง ไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ 
  - ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 ด้านการบริหารเงินงบประมาณ ปรับปรุงการแสดงข้อมูลรายละเอียดผล
การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพ่ิมข้อมูลปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   
โดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  เป็นผู้ดำเนินการ 
  - ตัวชี้วัดย่อยที่  9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรังปรุงการรายงานแผน 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายตามแผนการดำเนินงานประจำปี  
โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ดำเนินการ 
  - ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ปรับปรุงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ให้มีการเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ โดยกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นผู้ดำเนินการ 
 จากการเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการดำเนินงาน กระบวนการ
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ทำงานต่าง ๆ ดังนั้น ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 มีความมั่นใจว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในทุกตัวชี้วัด
จะต้องได้ค่าคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 และในภาพรวมค่าคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 อย่างแน่นอน  



 
 


