
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

*************************** 
 

ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment- ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 มี เจตนารมณ์มุ่ งหวัง 
ให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง 
และน าข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน
มาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงาน  
ในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ 
ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล  

รายงานการวิ เคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกา รด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติ
หน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหา  
การทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
(9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency ) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency  )ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

   รายงานฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  
และมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
 
 
 



 
หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน  
และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงาน 
ได้อย่างเหมาะสม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online  
เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วย
ระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภ าพ ลดภาระงานด้านเอกสาร 
(Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล  
ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบลดขั้นตอนการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง และการรับรอง เอกสาร/
หลักฐาน เชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง แต่จะก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เป็นผู้รับรองเอกสาร/หลักฐาน เชิงประจักษ์ ด้วยตนเอง ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถื อเป็นการ
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนา
และออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการเข้าข้อมูล  
และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 (ITA Online ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 ส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่าย 
ต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบ
ส ารวจของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการ
ประเมินสามารถ ท าได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



ส าหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของสถานศึกษา 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้  

1.ตัวชี้วัดการประเมิน ตัวชี้วัดการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติ
หน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ 
ดังนี้  

2.1  แบบวั ดการ รั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ วน เสี ยภ าย ใน  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้ วัดการปฏิบัติ หน้าที่  การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ  
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
และการปรับปรุงระบบ การท างาน 

2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

2.3.1 กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

หมายถึง บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับ  ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า 
ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ปี การก าาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง 
กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บข้อมูล 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้
IIT ด้วยตนเอง  

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บ
ตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้EIT ด้วยตนเอง  

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส าหรับแบบ OIT) เก็บข้อมูลจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือก  กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบส ารวจ หน่วยงานละ 1 ชุด 

 
 
 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.99 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ A  

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.43 อันดับ
สูงที่สุด รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.78 ตัวชี้วัดการ
ใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.58 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.46 
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.13 ตัวชี้วัดคุณภาพการด า เนินการ  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.17 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.66  
ตัวชี้วัดปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.98 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 83.89 และสุดท้ายตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเทา่กับร้อยละ 76.79  

 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ผลคะแนน น้ าหนัก 

1 การปฏิบัติหน้าที่  98.43 30 
28.88 2 การใช้งบประมาณ    96.46 

3 การใช้อ านาจ  96.58 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  96.78 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  93.13 30 

25.98 6 คุณภาพการด าเนินงาน  91.17 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  84.66 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน  83.98 
9 การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน 83.89 40 

33.13   การบริหารงาน  
  การบริหารงบประมาณ  
  ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า

ทรัพยากรบุคคล 
 

  การส่งเสริมความโปร่งใส  
10 การป้องกันการทุจริต การด าเนินการเพ่ือป้องกัน

การทุจริต 
76.79 

  มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
ทุจริต 

 

 รวม   87.99 
 
 
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ได้คะแนนสูงสุด 

คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปฏิบัติหน้าที่  ได้เท่ากับ 98.43 ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  
คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้เท่ากับร้อยละ 83.89 และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
ได้เท่ากับร้อยละ 76.79 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  
 
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 6 ตัวช้ีวัด คือ  

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.43 เป็นคะแนน 
จากตัวชี้วัดที่มีจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน 
ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป 
อย่างเท่ าเทียมกัน ไม่ว่ าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่ ว ไปหรือผู้ มาติดต่อที่ รู้ จักกันเป็นการส่วนตัวรวม  
ไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมิน  
การรับรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอ่ืน
ในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ  
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก 
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ประกอบด้วย 

(2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.78 
เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สิน 
ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้ อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สิน  
ของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ  
และนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ของหน่วยงานด้วย 

(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.58 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้
สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่ งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่ เลือกปฏิบั ติ  เห็นได้ว่า บุคลากร 
ภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  

(4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.46 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  



และการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

(5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.13  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานล ดลงหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้างความ
เชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วยนอกจากนี้ หน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบ 
ของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

(6) ตัวชี้วัดที่ 6 การด าเนินการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.17  เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา
ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลก
กับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงาน 
ในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการ  
เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 90 ) จ านวน 4 ตัวช้ีวัด คือ  

(1) ตัวชี้วัดที่  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.30  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน 
เรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

(2) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.95  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ 
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงาน



จะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

(3) ตัวชี้วัดที่  9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.51  
เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย 
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่แผนด าเนินงาน  
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล  
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

(4) ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.79  
เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย 
การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล 
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได ้
 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดเนินงานของหน่วยงาน 

ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment)  ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด า เนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส 
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  โดยสิ่งที่ควร 
เป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1 . ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
2.หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
เผยแพร่ผลงานหรือ 
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 
3.หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
ช่องทางรับฟังคาติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ 
4.หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ชี้แจงและตอบคาถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่าง 
ชัดเจน 
5.หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

1.ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงานให้
เป็นปัจจุบัน 
2 . เ พ่ิ มช่ อ งท า ง รั บ ฟั งคว าม
คิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เว็บไซค์หน่วยงาน 
3.เพ่ิมช่องทางเว็บบอร์ดเ พ่ือ
ตอบปัญหา 
4.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนสอบถามมากชึ้น อาทิ 
ทางเว็บบอร์ดหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ
การทางาน 

1.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้น 
2.หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
3.หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
4.หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น 

1. ให้ผู้ บริหารเน้นย้ า ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 เป็นประจ า
พร้อมก าชับผู้อ านวยการกลุ่ม 
2.ก าหนดชั้นตอนปฏิบัติ งาน
อย่างชัดเจน 
3.ก าหนดให้มีการใช้การรายงาน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น
แทนการส่งหนังสือเป็นเอกสาร 

 
 
 



ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับต่ าที่สุด ชี้ให้เห็น
ว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรปรับปรุงการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน และแสดงให้ความพยายาม  
ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ สิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 9 
การเปิดเผย
ข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน  
- การเปิดเพ่ือสอบทานของข้อมูลการติดต่อ  
(2) การบริหารงาน 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ  
-การเปิดเผยข้อมูล แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ  
4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5.การส่งเสริมความโปร่งใส 
-แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต ฯ 

1.ให้กลุ่มเทคโนโลยีฯด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
ปรับปรุงข้อมูลระบบ ให้สอดคล้อง
ตามรายละเอียดที่ก าหนด  
2.ให้ทุกกลุ่มจัดท าคู๋มือการปฏิบัติงาน 
และประชาสัมพันธ์ และให้กลุ่ม
นโยบายและแผนด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลแผนการปฏิบัติราชการ รายงาน
ติดตาม ผลการส ารวจความพีงพอใจ 

3.ให้กลุ่มการเงินฯด าเนินเผยแพร่
แผนการจัดหาพัสดุและการ
ประชาสัมพันธ์ด้านงบประมาณให้เป็น
ปัจจุบัน 

4.กลุ่มบริหารงานบุคคคลด าเนินการ
จัดกรอบการท างานและ
ประชาสัมพันธ์แผนการด าเนินการ
ด้านบุคลากร 
5.กลุ่มกฎหมายให้จัดขั้นตอนการ
ร้องเรียนและสถิติการร้องเรียนรวมทั้ง
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 

ตัวชี้ วัดที่  10 
การป้องกันการ
ทุจริต 

1.การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

1.ให้ด าเนินการจัดท าแผนการป้องกัน
การทุจริต ให้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งด าเนินการเผยแพร่เจตจ านงใน
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
2.ให้ด าเนินการจัดท ามาตรการการ
ป้องกันการทุจริตตามที่ก าหนด 

 
 
 
 



 
ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงานให้ดีขึ้น 
มาตรการ    

 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกากับติดตาม 
จัดท ำแนวทำงปฏิบัติ
รำชกำร 
 

ให้ทุกกลุ่มด าเนินการ
จัดท าข้อมูลแนวปฏิบัติ
ราชการ หรือขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ และ
ด า เ นิ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการตามขั้นตอน 

ทุกกลุ่มงาน รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมำณ  
 

มำตรกำรภำยในเพ่ือ
ป้องกัน กำรทุจริต  
 

ให้กลุ่มอ านวยการ และ
กลุ่ ม กฎหมายจั ดท า
มาตรการป้องกันการ
ทุจริต 

กลุ่มอ านวยการ  
และกลุ่มกฎหมาย 
และคดี 

ปรับปรุงระบบ
ฐำนข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

ใ ห้ ก ลุ่ ม เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และกลุ่ม
อ านวยการด าเนินการ
ป รั บ ป รุ ง ฐ า นข้ อ มู ล 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์
ด าเนินการในระบบให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
ประเมิน 

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
และกลุ่มอ านวยการ 

 
 

 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล 
(นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร) 

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 

 

ลงชื่อ......................................................... 
(นายจรัญ  แจ้งมณี) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 



 

 

 

 


