
 
 

 
 

  การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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กลุ่มงานจัดระบบบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลุ่มอ านวยการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 
 



 
 

ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย         4 
กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
  1. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
  2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
  3. การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
  4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

4.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสียภายใน IIT (Internal Integrity and    
     Transparency)    ใน 5 ตัวชี้วัด จ านวน 30 คะแนน 
4.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (External Integrity and   
     Transparency)  จ านวน  30 คะแนน 
4.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (Open Data Integrity and     
      Transparency  Assessment : OIT) จ านวน 40 คะแนน 
 

รายงานการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผล
การด าเนินงานจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ 

 
 
        กลุ่มอ านวยการ 
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หลักการและเหตุผล  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  

ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก 
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมิน คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส ำคัญของ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับ
ให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำร
ทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน
ได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำน ในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ได้พัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    ใน
รู ป แ บ บ อ อ น ไ ล น์  โ ด ย มี แ น ว คิ ด ก ำ ร พั ฒ น ำ น วั ต ก ร ร ม ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย ร ะ บ บ  ITA Online  
เพ่ือควำมสะดวกในกำรจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำรวิเครำะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลำ
จริง (Real-time system) และกำรประเมินมีประสิทธิภำพ ลดภำระงำนด้ำนเอกสำร (Paperless)         ของ
ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พ้ื น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ที่ รั บ ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก ำ ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล  
ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบลดขั้นตอนกำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง และกำรรับรองเอกสำร/หลักฐำน เชิง
ป ร ะ จั ก ษ์  โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร จ ำ ก ส่ ว น ก ล ำ ง  แ ต่ จ ะ ก ำ ห น ด ใ ห้ ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พ้ื น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 
เป็นผู้รับรองเอกสำร/หลักฐำน เชิงประจักษ์ ด้วยตนเอง ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินกำรมำ
อย่ำงต่อเนื่อง เข้ำสู่ปีที่ 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบกำร
ป ร ะ เ มิ น ใ น ค รั้ ง นี้ ใ ห้ ง่ ำ ย ต่ อ ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น  ล ด ค ว ำ ม ยุ่ ง ย ำ ก  ซั บ ซ้ อ น ใ น ก ำ ร เ ข้ ำ ข้ อ มู ล  
และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 (ITA Online ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง เข้ำสู่ปีที่ 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ขั้ น พ้ื น ฐ ำ น  ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก ำ ร พั ฒ น ำ แ ล ะ ออ ก แ บ บ ร ะ บ บ ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ใ น ค รั้ ง นี้ ใ ห้ ง่ ำ ย 
ต่อกำรใช้งำนลดควำมยุ่งยำก ซับซ้อนในกำรน ำเข้ำข้อมูล และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจ
ของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะท ำให้กำรด ำเนินกำรประเมินสำมำรถ 
ท ำได้อย่ำงรวดเร็ว ตอบสนองต่อกำรน ำข้อมูลไปสู่กำรปรับปรุงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับ      กำรประเมิน 
และกำรวำงแผนในกำรป้องกันกำรทุจริตต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 



 
 
วิธีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีรำยละเอียด ดังนี้  
 

1. ตัวช้ีวัดการประเมิน ตัวช้ีวัดการประเมิน จ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1) กำรปฏิบัติหน้ำที่     2) กำรใช้งบประมำณ  
3) กำรใช้อ ำนำจ     4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต    6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน  
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร    8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

        9) กำรเปิดเผยข้อมูล    10) กำรป้องกันกำรทุจริต  
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครือ่งมือ ดังนี้  
2.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อ
หน่วยงำนตนเอง ในตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ  
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

 2 .2 แบบ วัดกา ร รั บรู้ ข องผู้ มี ส่ วน ไ ด้ ส่ วน เ สี ยภายนอก  ( External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT)  มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ ของผู้ มีส่ วนได้ 
ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อ หน่วยงำนที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำ เนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
และกำรปรับปรุงระบบ กำรท ำงำน 

2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำน เพ่ือให้
ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ในตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต 

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

บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับ ผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ ข้ำรำชกำร/พนักงำน     ไป
จนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง ที่ท ำงำนให้กับหน่วยงำนมำ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี กำรก ำำหนดขนำดตัวอย่ำง
ขั้นต่ ำ เก็บตัวอย่ำงจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในไม่น้อยกว่ำ 50 ตัวอย่ำง กรณีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผู้มี
ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ภ ำ ย ใ น  จ ำ น ว น น้ อ ย ก ว่ ำ  50 ค น  ใ ห้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล 
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในทั้งหมด กำรเก็บข้อมูลตัวอย่ำง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในตอบแบบวัดกำรรับรู้ IIT ด้วย
ตนเอง  

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
หมำยถึง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  ที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงขั้นต่ ำ เก็บตัวอย่ำงจำกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 50 ตัวอย่ำง กำรเก็บข้อมูลตัวอย่ำง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกตอบแบบวัด
กำรรับรู้EIT ด้วยตนเอง  

3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ส าหรับแบบ OIT) เก็บข้อมูลจำกส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่ กำรศึกษำที่ เ ข้ ำรับกำรประเมินทั้ ง หมด และไม่มี กำรคัด เลื อก  กลุ่ มตั วอย่ ำ ง  โดยผู้ ดู แลระบบ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีหน้ำที่ในกำรตอบแบบส ำรวจ หน่วยงำนละ 1 ชุด 

 



 
 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.00 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ A ล าดับที่ 76 

เมื่อพิจำรณำตำมตัวชี้วัดพบว่ำ  ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 98.43 อันดับ
สูงที่สุด รองลงมำคือ ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 96.78 ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ 
ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 96.58 ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 96.46 ตัวชี้วั ดกำรแก้ไข
ปั ญ ห ำ ก ำ ร ทุ จ ริ ต  ไ ด้ ค ะ แ น น เ ท่ ำ กั บ ร้ อ ย ล ะ  9 3 . 1 3  ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร  
ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 91.17 ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 84.66 ตัวชี้วัดปรับปรุง
กำรท ำงำน ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 83.98 ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 83.89 และ
สุดท้ำยตัวชี้วัด กำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.79  

 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ผลคะแนน น้ าหนัก 

1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  98.43 30 
28.88 2 กำรใช้งบประมำณ    96.46 

3 กำรใช้อ ำนำจ  96.58 
4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  96.78 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  93.13 30 

25.98 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน  91.17 
7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  84.66 
8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  83.98 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลพื้นฐำน 83.89 40 

33.13   กำรบริหำรงำน  
  กำรบริหำรงบประมำณ  
  ก ำ ร บ ริ ห ำ ร แ ล ะ พั ฒ น ำ

ทรัพยำกรบุคคล 
 

  กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส  
10 กำรป้องกันกำรทุจริต กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกัน

กำรทุจริต 
76.79 

  มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกัน
ทุจริต 

 

 รวม   87.99 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ปฏิทินการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังนี้  
 
กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน หมายเหตุ 

วันที่ 13 พ.ค. 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนชี้แจงแนว
ทำงกำรประเมิน ITA Online ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ผ่ำนทำงเว็บไซต์โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
(www.uprightschool.net) 

 

เดือนพฤษภำคม 2563  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเตรียมบุคลำกรผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ ผู้ประสำนงำนกำรประเมินและผู้ดูแลระบบของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 

วันที่  13  –  29 พฤษภำคม 
2563 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกรอกข้อมูลบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบ และน ำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนภำยใน (IIT) 
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ผ่ำนทำงเว็บไซต์
โครงกำรโรงเรียนสุจริต  (wwluprightschool.net) 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 

พฤษภำคม - มิถุนำยน 2563 หน่วยงำนปรับปรุงแก้ไขระบบงำนและกำรเปิดเผยข้อมูล
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 

มิถุนำยน 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดท ำ
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำน ITA Online 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 

วันที่ 1 – 12 มิถุนำยน 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
ช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยในเข้ำมำตอบ 

 

วันที่ 15 -26 มิถุนำยน 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
ช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอกเข้ำมำตอบ 

 

วันที่ 1 – 15 กรกฎำคม 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรตอบแบบส ำรวจ 
OIT 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
รายชื่อรับผิดชอบและผู้ประสานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

1. นายอาจินต์    ชุติภานุวัชร ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
2. นางศิริพร เผ่าค า  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

 
 
 



 

 
จ านวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน  จ านวน 71 คน 

(Internal integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

……………………………………………………………………… 
โดยจ าแนกออกเป็น 5 ตัวชี้วัด (I1 – I 30) ได้แก่ 

1. การปฏิบัติหน้าที่  ประกอบด้วยค าถาม จ านวน  6 ข้อ 
       2. การใช้งบประมาณ  ประกอบด้วยค าถาม จ านวน  6 ข้อ 

            3. การใช้อ านาจ   ประกอบด้วยค าถาม จ านวน  6 ข้อ 
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยค าถาม จ านวน  6 ข้อ 
 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยค าถาม จ านวน  6 ข้อ 

รวมจ านวน 30 ข้อ 



 
 
 
 



 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

(Internal integrity and Transparency Assessment : IIT) จ านวน 71 คน 
 

 

 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
 

น้อย 
 

มาก 
 

มาก
ที่สุด 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่     
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ      
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

-เป็นไปตามท่ีก าหนด     
-ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด     
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผ ู้มาติดต่อทั่ว 
ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด 

    

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

    

 -มุ่งผลส าเร็จของงาน     
 -ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
 -พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  มี ไม่มี 
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเรียบรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มา
ติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
หรือไม่ 

  

 -เงิน   
 -ทรัพย์สิน   
 -ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น 

  

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ    
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กัน         
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 

  

 -เงิน   
 -ทรัพย์สิน   
 -ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  (ต่อ) มี ไม่มี 
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้
มีการตอบแทน  ในอนาคตหรือไม่ 

  

 -เงิน   
 -ทรัพย์สิน   
 -ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา                 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 

  

 
ประเด็นการประเมิน 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

 
น้อย 

 
มาก 

 
มาก
ที่สุด 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ     
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้    
มากน้อยเพียงใด 

    

 -คุ้มค่า     
 -ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่า
ท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจ
รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

    

 -โปร่งใส ตรวจสอบได้     
 -เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     
I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

 -สอบถาม     
 -ทักท้วง     
 -ร้องเรียน     



 

 

 

 

 

 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

 
น้อย 

 
มาก 

 
มาก
ที่สุด 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ     
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

    

I14 ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

    

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา     
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา     
มากน้อยเพียงใด 

    

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

    

 -ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     
 -มีการซื้อขายต าแหน่ง     
 -เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ     
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็น
ของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

    

I21 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน    มากน้อย
เพียงใด 

    

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวพับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน   
ของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

 
น้อย 

 
มาก 

 
มาก
ที่สุด 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญกับการต่อต้าน      
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  มี ไม่มี 
I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่   
 -ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

 -จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
 

น้อย 
 

มาก 

 
มาก
ที่สุด 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด     
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจริต             
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

 -เผ้าระวังการทุจริต     
 -ตรวจสอบการทุจริต     
 -ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต     
I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ          
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

    

-สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
-สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
-มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     

-มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     



 
 

จ านวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก จ านวน 199 คน 
(External integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
……………………………………………………………………… 

โดยจ าแนกออกเป็น 5 ตัวชี้วัด (E1 – E15) ได้แก่ 
1. คุณภาพการด าเนินงาน  ประกอบด้วยค าถาม จ านวน  5 ข้อ 

       2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ประกอบด้วยค าถาม จ านวน  5 ข้อ 
            3. การปรับปรุงระบบการท างาน  ประกอบด้วยค าถาม จ านวน  5 ข้อ 

รวมจ านวน 15 ข้อ 

 

 



 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ านวน 199 คน 
(External integrity and Transparency Assessment : EIT)   

 

 
ประเด็นการประเมิน 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน     
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการหน่วยงาน  
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

-เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด    / 
-เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    / 
e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่าน        
กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    
/ 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/
ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อย
เพียงใด 

    
/ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (ต่อ) มี ไม่มี 
e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน         
การอนุมัติ อนุญาตหรือบริการ หรือไม่ 

   

 -เงิน   / 
 -ทรัพย์สิน   / 
 -ประโยชน์ ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 

  / 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (ต่อ) 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

E5 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาตหรือบริการ หรือไม่ 

    / 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร     
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

    / 

 -เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     / 
 -มีช่องทางหลากหลาย     / 
e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณะชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    / 

 



 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ต่อ) มี ไม่มี 
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

 /  

 
ประเด็นการประเมิน 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ต่อ)     
e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถามเม่ือมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    / 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

    / 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน     
e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ           
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

    / 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน               
การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    / 

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/    
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขั้น หรือไม่ 

    / 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/     
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    / 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ    
ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

    / 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparency Assessment : OIT)  
จ านวน 43 ประเด็น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
……………………………………………………………………… 

โดยจ าแนกออกเป็น 2 ตัวชี้วัด (O1 – O43) ได้แก่ 
1. การเปิดเผยข้อมูล  ประกอบด้วยค าถาม จ านวน  33 ข้อ 

       2. การป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วยค าถาม จ านวน  10 ข้อ 
รวมจ านวน 43 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparency Assessment : OIT)  
จ านวน 43 ประเด็น 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
ตัวช้ีวัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 โครงสร้าง -แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
-ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนราชการภายใน เช่น 
ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร -แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
-ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน 

O3 อ านาจหน้าที่ -แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
-แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี  
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
-ที่อยู่หน่วยงาน 
-หมายเลขโทรศัพท์ 
-หมายเลขโทรสาร 
-ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
-แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน เช่น  
-พรม.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
เป็นต้น 

 

 

 

 



 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
การประชาสัมพันธ์ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ -แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
-เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้

และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board กล่องข้อความ
ถาม-ตอบเป็นต้น 
-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

O9 Social Network -แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook หรอื 
Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น 
-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี -แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 

มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

O11 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

-แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
-มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

-แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 



 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐาน            

การปฏิบัติงาน 
-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ใช้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ
ใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการ
ให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็น 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ -แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
-เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

-แสดงผลส ารวจความพึงพอใจให้บริการตามอ านาจหน้าที่ของ
ภารกิจของหน่วยงาน 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

O17 E-Service -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจ
หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี 
-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี  
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O19 รายงานการก ากับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 
เดือน 

-แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

 

 

 



 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O20 รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี 
-แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ 
-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
-จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
-แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
-เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ
นโยบายที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
-เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

 

 



 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O26 การด าเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
-แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
-เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใน 
-เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

-แสดงการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล 
-มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ  
ในการจัดการต่อเรื่องร้อยเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน    
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 
-สามารเขา้ถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางเข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

 

 



 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 

-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง
เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)  
-เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี   
ส่วนร่วม 

-แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร -แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร

หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม               
หลักธรรมาภิบาล โดยจัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
-ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร -แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
-เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตประจ าปี 
-แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็น 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ   
ความเสี่ยงการทุจริต 

-แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
-เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร 
-แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทัศนคติ ค่านิยม ใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
-เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต 
-แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

-แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

O41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

-แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
-ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

 

 



 

 

ตัวชีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
O42 

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

-แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส         
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 
2562 
-มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน   
เป็นต้น 
-มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงาน เป็นต้น 

O43 
 

การด าเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งในภายในหน่วยงาน 

-แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  
-เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

หนังสือ รายละเอียดการด าเนินการ 
1. ได้รับหนังสือ ด่วนที่สุด ศธ 04008/ว2523         

ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 

 
 

แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
1. ท าบันทึกจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ 
3. เสนอ ผอ.สพป.ชร.2 ลงนามแผนปฏิบัติการฯ 
4. ส่งแผนปฏิบัติการฯ ไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. จัดท าส าเนาคู่มือแผนปฏิบัติการฯ 
 

2. ได้รับหนังสือ ด่วนที่สุด ศธ 04008/ว687            
ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 

การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 200,000 บาท 
1. บันทึกเสนอ ผอ.สพป.ชร.2 
2. จัดท าโครงการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปภาพประกอบการด าเนินงานตามโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รูปภาพประกอบการด าเนินงานตามโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 


