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รายงานการว �เคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดําเนินงานของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์  

(ITA Online 2020) 
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รายงานผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ออนไลน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ITA Online 2020) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------------------------------------ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  นําโดยนายพิเชษฐ  วันทอง ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มอบหมายใหกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ท่ีเปนเจาภาพหลักของโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถาศึกษา 
กิจกรรมสํานักงานเขตสุจริต    กําหนดการประชุมปฏิบัติหารวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต (ITQA Online 2020) โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) ในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓     ณ หองประชุมพูลศรี  อาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผูเขารวม
ประชุมประกอบดวย   ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกคน  ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม
และเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด มีบทบาทหนาท่ีและรวมกิจกรรม ดังนี้  

๑) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( ITA Online  2020) 

๒) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส นําผลการ
วิเคราะหไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 ผูเขารวมประชุมไดรวมกันอภิปรายผลการประเมิน  และไดประชุมหารือวางแผนการดําเนินงาน
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมสํานักงานเขตสุจริต ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สรุปดังนี้  
 

ผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีคาคะแนน 90.67 อยูใน
ระดับ A จํานวน ๑๐ ตัวชี้วัด ซ่ึงรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1. การปฏิบัติหนาท่ี 98.74 AA ผาน 
2. การใชงบประมาณ 94.23 A ผาน 

3. การใชอํานาจ 95.54 AA ผาน 

4. การใชทรัพยสินของราชการ 96.97 AA ผาน 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 96.25 AA ผาน 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 98.45 AA ผาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.25 AA ผาน 

8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 96.10 AA ผาน 

9. การเปดเผยขอมูล 88.93 A ผาน 

 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 100.00   
9.2 การบริหารงาน 87.50   
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 57.14   
9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00   
9.5 การสงเสริมความโปรงใส 100.00   
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ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
10. การปองกันการทุจริต ๗๕.00 B ไมผาน 

 10.1 การดําเนินการเพ่ือ 
        ปองกันการทุจริต 

100.00   

 10.2 มาตรการภายใน 
        เพ่ือปองกันการทุจริต 

50.00   

 
จากตารางวิเคราะหผลการดําเนินงาน ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออน ท่ีจะตองแกไขเรงดวน จํานวน ๒ ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 
๑) ตัวชี้วัดท่ี 9  การเปดเผยขอมูล  คาคะแนน  88.93  เม่ือพิจารณาราผลการประเมิน 

รายตัวชี้วัดยอย  พบวา มีตัวชี้วัดท่ีตองเรงพัฒนาและแกไขโดยเรงดวนอยู จํานวน ๒ ตัวชี้วัดยอยคือ  
      ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ คาคะแนน 57.14  
๒) ตัวชี้วัดท่ี 10  การปองกันการทุจริต   คาคะแนน ๗๕.00  เม่ือพิจารณาราผลการประเมิน       

รายตัวชี้วัดยอย  พบวา มีตัวชี้วัดท่ีตองเรงพัฒนาและแกไขโดยเรงดวนอยู จํานวน ๑ ตัวชี้วัดยอยคือ  
     ตัวชี้วัดยอยท่ี ๑๐.๑  มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต  คาคะแนน 50.00 
        

ประเด็นสงเสริมพัฒนาสรางความเขมแข็ง จํานวน 6 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 
ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหนาท่ี 98.74  (AA) 
ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใชงบประมาณ 94.23  (A) 
ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใชอํานาจ 95.54  (AA) 
ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใชทรัพยสินของราชการ 96.97  (AA) 
ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแกไขปญหาการทุจริต 96.25  (AA) 
ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการดําเนินงาน 98.45  (AA) 
ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.25  (AA) 
ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการทํางาน 96.10  (AA) 

 
 

การนําผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เปนรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดท่ีหนวยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับใหดี
ยิ่งข้ึน มีดังนี้ 

 

ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออน ท่ีจะตองแกไขเรงดวน จํานวน ๒ ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 
1. การเปดเผยขอมูล  (ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) 

๑) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจัดทําโครงการ/กิจกรรม ประจาํป 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีแนวทางสอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
         ๒) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะหแตละ
ตัวชี้วัด  ลงรายละเอียดผลการประเมินรายตัวชีว้ัดยอย 9.3 การบริหารงบประมาณ  ประกอบดวยประเด็น  
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 รายการประเมิน จํานวน ๗ ตัวชี้วัดยอย ( O18 – O24) วาประเด็นใดท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนตัวชี้วัดท่ี
จะตองแกไขโดเรงดวน ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึนแนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของ
หนวยงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัด เปนตน   
 ๒  การปองกันการทุจริต (ตัวช้ีวัดยอยท่ี ๑๐.๒ มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต)  
        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต  
โดยกําหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดี ข้ึน              
ซ่ึงสอดคลองตามผลการวิเคราะห  ผลการประเมิน ITA Online 2020 โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ยกตัวอยางเชน 
การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ   การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการการ
นําไปสูการปฏิบัติอยาสงเปนรูปธรรม 

 

ประเด็นสงเสริมพัฒนาสรางความเขมแข็ง จํานวน ๘ ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 
1. การปฏิบัติหนาท่ี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ

โปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยาง
เทาเทียมกันไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยาง
มุงม่ันเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2. การใชงบประมาณ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จะตองจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร 
อยางโปรงใส ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแก
ตนเองหรือพวกพอง และตองเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานตนเองได 

3. การใชอํานาจ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จะตองมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรม
และไมเลือกปฏิบัติ 
 4. การใชทรัพยสินของราชการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   จะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการ
กํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จะตองทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต 
ในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 
เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไข
ปญหาการทุจริตของหนวยงาน ท่ีจะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความ
เชื่อม่ันใหบุคลกรภายใน ในการรองเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงาน
จะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝาย
ตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน 

และระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตอง 
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ใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล และคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก  
ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน 

ผานชองทางท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลท่ีเผยแพรตองถูกตองครบถวนและ 
เปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง
การจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็น
เก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน รวมถึงจัดใหมี
ชองทางใหผูมาติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จะตองปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีและกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 
เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ     
เขามามีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ และควรให
ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึน 
 

แนวทางการขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 จากการประชุมปฏิบัติการฯระดมความคิดและอภิปราย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  ดังนี้ 

  1. จัดทําประกาศมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานและเปนขอตกลงรวมกันในการทํางาน 
   2. มอบหมาย/แตงตั้งผูรับผิดชอบ กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ 
             ๒.๑  มอบหมายผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.3  การจัดซ้ือขัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
                   O19  รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณ  นางสางธนพร คนเสง่ียม ผอ.กลุม ฯ 
  O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป  นางสางธนพร คนเสง่ียม ผอ.กลุม ฯ 
  O21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ นางสาวพรสวรรค ปตุยะ 
  O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  นางสาวพรสวรรค ปตุยะ 
  O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน นางสาวพรสวรรค ปตุยะและคณะ 
  O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป  นางสาวพรสวรรค ปตุยะและคณะ 
     ๒.๒. มอบหมายการกํากับติดตามและการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ 

   - รองผอ. สพป.กทม.ท่ีดูแลกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย นางสาวฆอนิมะฮ  พูลสุข 
               - ผอ.กลุมอํานวยการ  นางรุงรัตน  สงปาน 
               - ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (เจาภาพหลัก ITA Online) 
                     นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท 
    3) นําผลการรายงานมาปรับปรุง / พัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง 
         4) ประชาสัมพันธใหทุกคนในสํานักงานฯ รับทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
 

……………………………………………………………. 
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การสรุปวิเคราะหผลการประเมินการปฏิบัติงานและการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต (ITA Online 2020) 
 

           ดร. พิเชฐร  วันทอง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร      
เปนประธานการประชมุวิเคราะหผลการประเมินการปฏิบัติงานและการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส   
ในการดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต (ITA Online 2020)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖3 และรวมอภิปรายวิเคราะห คะแนนการประเมิน
รวมกับบุคลากรใน สพป.กทม. การวิเคราะห จุดเดน  จุดออน และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานและแนวทางในการพัฒนา การจัดเตรียมขอมูล และการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดท่ีได
คะแนนท่ีเปนจุดออน  ผูเขารวมกิจกรรม คือ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครท้ัง ๓ คน ผูอํานวยการกลุม /หนวยและบุคลากรท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต (ITA Online 2020) 
ดังภาพกิจกรรม 

 

เอกสารภาคผนวก 
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ดร. พิเชษฐร  วันทอง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เป็นประธาน

ในการประชุม  การวเิคราะผลการประเมิน ITA Online 2020 

   
ดร. พิเชษฐร  วันทอง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  รวมอภิปราย
และใหขอเสนอแนการวิเคราะหจุเดนท่ีควรสงเสรอมพัฒนาใหยั้งยืนและ จุดดวยท่ีควรเพ่ิมเติม/แกไขปรับปรุง
ตามผลการประเมิน ITA Online 2020 ท่ีนางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอ
ผลลการประเมิน 
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ดร. พิเชษฐร  วันทอง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เป็นผูน้าํและ

ใหค้วามสาํคญักบัการประบปรุงพฒันาและส่งเสริม สพป.กทม.ในดา้นคุณธรรม จริยธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 
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ผลการประเมนิด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนนิงาน 

ของสาํนกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาสุจรติ สพป.กทม. 

ผลการประเมนิด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนนิงาน 

ของสาํนกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาสุจรติ 

      ปี ๒๕๖๓   : ITA ONLINE 2020 







แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน (INTERNAL INTEGRITY 

AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : IIT)  

ที่ ตัวชี้วัด 
คาเฉลี่ย 225 

เขต 

คาเฉลี่ย สพป.

กทม. 
ผลตาง 

1 การปฏบัิตหินาที่ 97.40 98.74 +1.34 

2 การใชงบประมาณ 91.12 94.23 +3.11 

3 การใชอํานาจ 96.04 95.54 -0.5 

4 การใชทรัพยสนิของทาง

ราชการ 

93.93 96.97 +3.04 

5 การแกไขปญหาทุจรติ 94.45 96.25 +1.8 



แบบวัดการรับรูของผูมสีวนไดเสยีภายนอก EXTERNAL INTEGRITY 

AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : EIT 

ที่ ตัวชี้วัด คาเฉลี่ย 225 

เขต 

คาเฉลี่ย สพป.

กทม. 

ผลตาง 

6 คุณภาพการดําเนนิงาน 94.74 98.49 +3.75 

7 ประสทิธภิาพการสื่อสาร 90.84 95.25 +4.41 

8 การปรับปรุงระบบการ

ทํางาน 

90.54 96.10 +5.56 



แบบตรวจการเปดเผยขอมลูสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY 

AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: OIT) 

ที่ ตัวชี้วัด 
คาเฉลี่ย 225 

เขต 

คาเฉลี่ย สพป.

กทม. 
ผลตาง 

9 การเปดเผยขอมูล 84.75 88.93 +4.18 

10 การปองกันการทุจรติ 61.31 75.00 +13.69 



จุดอ่อนทีค่วรพฒันา/ปรบัปรุง 

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2 การบรหิารงาน (O10-O17)  คาคะแนนที่ได 87.50 

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบรหิารเงินงบประมาณ (O18-O24)  

คาคะแนนที่ได 57.14 

ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจรติ (O42-O43) 

คาคะแนนที่ได  50.00 



แบบตรวจการเปดเผยขอมลูสาธารณะ  

(OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: OIT) 

ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจรติ (O42-O43) 

O42 มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

O43 การดําเนนิการตามมาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน 



แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  

(OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: OIT) 

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18-O24) 

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

O19 รายงานการกํากับตดิตามการใชจายงบประมาณรอบ 6 เดอืน 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรอืแผนการจัดหาพัสดุ 

O22 ประกาศตางๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรอืการจัดหาพัสดุ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรอืการจัดหาพัสดุรายเดอืน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรอืการจัดหาพัสดุประจําป 



แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

 (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: OIT) 

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2 การบรหิารงาน (O10-O17) 

O10 แผนดําเนนิงานประจําป 

O11 รายงานการกํากับ ตดิตาม การดําเนนิงาน ประจําปรอบ 6 เดอืน 

O12 รายงานผลการดาํเนนิงานประจําป 

O13 คูมอืหรอืมาตรฐานการปฏบัิตงิาน 

O14 คูมอืหรอืมาตรฐานการใหบรกิาร 

O15 ขอมูลเชงิสถติกิารใหบรกิาร 

O16 รายงานผลการดาํเนนิการสํารวจความพงึพอใจการใหบรกิาร 

O17  E-Service 



แนวทางการดาํเนนิการ 
1. ตัง้คณะกรรมการรับผดิชอบ รายตวัชีว้ัด (จุดอ่อน/ทีต่อ้งแก้ไข) 

        1.1 กาํหนดประเดน็ทีต่อ้งแก้ไข  แนวทางการนาํผลวเิคราะหไ์ปใช้ 

        1.2 กาํหนดมาตรการเพือ่การขับเคลือ่นการนาํผลการวเิคราะหไ์ปใช้ฯ 

        1.3 กาํหนดผู้รับผดิชอบ/เกีย่วข้อง  ขัน้ตอนและวธีิการปฏบิัต ิ 

        1.4 การกาํกับตดิตาม (ระบุคน) 

        1.5. การรายงานผลการกาํกับ ตดิตาม 

2. แสดงผลการดาํเนินงานตามมาตรการ   มขี้อมูลรายละเอยีดการนาํมาตรการ
ไปสู่การปฏบิัต ิทีเ่ป็นผลการดาํเนินงาน ปี 2564 
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https://sites.google.com/bkkp.go.th/nitedbkkpnew 

โทร : 02 354 5254  E-Mail : supervisor@bkkp.go.th 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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