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การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ได้จัดให้มีการประเมินแบบออนไลน์ การประเมินมี 10 ตัวชีว้ัด มีวิธีการประเมิน 1. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
2. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 3. การเข้าถึง ข้อมูล เว็บไซต์หลักของหน่วยงานที่ใช้ในการสื่อสารต่อ
สาธารณะ (OIT) ซึ่งผลคะแนนของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ที่ได้ร้อยละ 73.56 เพ่ือเป็นการยกระดับ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผล
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ดังนั้น โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการ ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือเป็นการยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรมความ โปร่งใสของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2564 
ต่อไป  
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สำรบัญ 
  

- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  
 ประจ าปีงบประมาณ  2563           1 
- เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ออนไลน์  1 
- เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ออนไลน์  1 
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร    2 
- การน าผลการประเมิน  ITA  ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน      3 
- ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT)     4 
- การพัฒนาหรือการแก้ไข           4 
- แนวทางการน าผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ไปสู่การปฏิบัติ             4 
- บันทึกการด าเนินการวิเคราะห์โดยน ากระบวนการ PLC       5 
- การรายงานผลการด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน         6 
- การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์        7 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร ประจ ำปี

งบประมำณ 2563 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิด การสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของ ประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนว
ทางการปรับปรุงและแนว การพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือน าไปสู่ การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ 
ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยง 
ให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เก่ียวข้อง ท าให้เกณฑ์ การประเมินมีเนื้อหา
ครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มี ลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริต
ทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข  
ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่ จะเกิดการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยใน
ระยะยาวได้ โดยจ าแนก ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการด าเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10)  การป้องกันการทุจริต 
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ออนไลน์ (Integrity 

and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 
การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพ
การด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ การท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 
ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
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เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

แบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ(OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 40 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน (ITA) ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับ ผลการประเมิน โดย
จ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
98.00-100 AA 

85.00-94.99 A 
75.00-84.99 B 
65.00-74.99 C 
55.00-64.99 D 
50.00-54.99 E 

0-49.99 F 
 
       ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20  
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) 

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 73.56 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ C (ไม่ผ่าน) โดย ตัวชี้วัด
คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด 97.79 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ า คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 
49.98 และ ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 31.25 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  
ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2562 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2562 - - - 
2563 98.99 - - 
2564 - - - 
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จาก

การส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานในโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  
เรียงตามล าดับ คะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 คุณภาพการด าเนินงาน 97.79 AA ผ่าน 
2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.37 AA ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 96.23 AA ผ่าน 
4 การปรับปรุงการท างาน 95.82 AA ผ่าน 
5 การปฏิบัติหน้าที่ 95.41 AA ผ่าน 
6 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 93.45 A ผ่าน 
7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.45 A ผ่าน 
8 การใช้งบประมาณ 93.44 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 49.98 F ไม่ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 31.25 F ไม่ผ่าน 

 
หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

                        การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร เป็นรายตัวชี้วัด  

พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดี ยิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

1.การเปิดเผยขอ้มูล 
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน ได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ 
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน   

2. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
1) โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มี แนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต 
3) โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็น 
พิทยาคารออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์ แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 
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4) ด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยก าหนดมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผล การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ 
ยกตัวอย่าง เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล เป็นต้น 

  
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานไม่ได้น าข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์ของกลุ่ม 
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในตัวชี้วัดที่ 9-10 /  OIT 43 ข้อค าถาม 
3. เจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าข้อมูลลงหน้าเว็บไซต์ทั้งหน้าเว็บ หลักและเว็บกลุ่มภายใน 
5. การน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรงประเด็นที่ก าหนด ผู้รับผิดชอบ(admin)มี 1 คน 
6. ข้อมูลเข้าถึงยาก หลายชั้น 
4. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่ละงาน 
 การพัฒนาหรือการแก้ไข 
1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลงานบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของแต่ละกลุ่มและ
หน่วยงาน 
2. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดท าเว็บไซต์ การอับโหลดข้อมูลลงหน้าเว็บไซต์ให้กับบุคลากร ในหน่วยงานหรือผู้ดูแลระบบของแต่ละ
กลุ่มงาน 
4. ด าเนินการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่ละ
งาน 
5. ให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงหน้าเว็บไซต์ 
6. ผู้รับผิดชอบข้อค าถาม แต่ละกลุ่มทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน 
7. มีทีมน าการปฏิบัติให้กับผู้รับผิดชอบข้อค าถาม 
8. ตรวจข้อมูลหน้าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน โดยมอบ ผอ.กลุ่มแต่ละกลุ่มดูแลตรวจสอบและ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอับโหลด
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ไปสู่การ
ปฏิบัติ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
น ากระบวนการ PLC วิเคราะห์และสรุปผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ โรงเรียนดงเย็น
พิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้คะแนนต่ า ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต 
1. แต่งตั้งคณะท างานก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลก่อนน าลงเว็บไซต์ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม OIT 43 ข้อค าถาม 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
5. มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
6. ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/ปฏิบัติงำน 

1.ชื่อเรื่อง การจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ผู้รับผิดชอบ นายวสันต์ เมิกข่วง 
กลุ่ม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเตรียมความพร้อมและสร้างเครื่องมือเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

            วิธีกำรด ำเนินงำน-กระบวนกำร 
๑. บันทึกเสนอความจ าเป็นและขออนุมัติงบประมาณ  
๒. จัดท าก าหนดการประชุมปฏิบัติการ 
๓. แจ้งธุรการกลุ่มทุกกลุ่มและคณะท างานร่วมประชุมปฏิบัติการตามก าหนด  
๔. เรียนเชิญ ผอ. เป็นประธานเปิดการประชุมและให้นโยบาย 
๕. ด าเนินการประชุมปฏิบัติการการจัดท าและปรับปรุง 

• เชิงปริมาณ 
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  มีเว็บไซต์ส านักงานและกลุ่มต่าง ๆ ที่สามารถอัพเดท ได้ตาม google site new จ านวน ๑๑ เว็บไซต์ 

• เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  มีเว็บไซต์ส านักงานและกลุ่มต่าง ๆ ที่สามารถอัพเดท ได้ตาม google site new ที่มีหน้าต่างแสดงผล
ที่ง่าย กระชับ และจะจงกว่ารูปแบบเดิม และสามารถเข้าถึง ข้อมูลและใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
การวิเคราะห์ 

• เทคนิค/รูปแบบที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
๑.  การฝึกปฏิบัติแบบลงมือปฏิบัติจริงโดยมีวิทยากรเป็นพี่เลี่ยงอย่างใกล้ชิด (Leaning by Doing) 
๒.  การแบ่งงานและมอบหมายงานให้ทุกคนรับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น จัดท าเว็บไซต์กลุ่มงานของ ตนเอง การออกแบบ การ
จัดหาข้อมูลอัพเดทบนเว็บไซต์ 
ปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จอย่างยิ่ง 
๑.  ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของบุคลากรและคณะท างาน ส่งผลท าให้เว็บไซต์น่าสนใจ 
น่าค้นหา และสะดุดตา 
๒. ความตั้งใจ ความใส่ใจและความมุ่งม่ันในการเรียนรู้ของบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ ท า ให้เสร็จสมบูรณ์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
๓. การติดตาม ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดของ ผอ. ท าให้บุคลากรที่ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการมีก าลังใจและตระหนักในภารกิจที่
จะต้องด าเนินการจัดท าและปรับปรุงให้ ส าเร็จและสมบูรณ์ที่สุด 
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