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 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment-ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง  

โดยเป็นเครื่องมือในเชงิบวกที่มุง่พัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่า มุ่งจับผิด เปรียบเสมอืน

เครื่องมอืตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึง

สถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้

หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

การให้บริการสามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้

เป็นเพียงการประเมินคุณธรรม  การด าเนินงาน การป้องกันการทุจริตในองค์กร และการเปิดเผยข้อมูล

ภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบ  

ถึงช่องว่างของความ  ไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพส าหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการต่าง ๆ  

ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน     

ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 ฉบับนี ้ประกอบด้วยผลคะแนน   จากตัวชีว้ัด

ทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหนา้ที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใชอ้ านาจ  (4) การใชท้รัพย์สินของ

ราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน   (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

(8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มีการก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 

ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมิน   ในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน 

และหลากหลายมิติ การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ

เพื่อใหผ้ลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง 

โดยมีแบ่งออกเป็น  3 ด้าน อันประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 

( Internal Integrity and TransparencyAssessment:  IIT)  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับ 

ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบประเมิน ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ

หน่วยงานภาครัฐ (External Integrity andTransparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
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หรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐตอบแบบประเมินในช่วงปีงบประมาณ 2563 และส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล

ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and TransparencyAssessment: OIT) เป็นการตรวจสอบ

ระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่ เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เช่ียวชาญและคนกลาง (third party)  เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล 

และให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  ซึ่งผลคะแนนจะสะท้อนให้เห็นถึง

การปฏิบัติงานโดยมีหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการ

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ฉบับนี้จะช่วย

ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ทราบจุดอ่อน และข้อบกพร่องอันต้อง

ด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมถึงประเด็นที่ต้องได้รับพัฒนา อีกทั้งรายงานฉบับนี้ยังจะช่วยสนับสนุน 

ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีงบประมาณ 2564 

ซึ่งจะมีบทบาทปรับปรุงพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถ 

อ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นดังเจตนารมณ์ของการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสต่อไป 

นายจรัญ แจ้งมณี 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นถึงความส าคัญจากผลการด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้รับการประเมินคุณธรรม  

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได้รับการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาระบบออนไลน์  ( ITA Online)  คะแนนรวม 85.73 คะแนน ระดับ  A เป็นล าดับที่  104  

จากการประเมินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 225 แห่ง  ซึ่งผ่าน

เกณฑ์การประเมินที่ 85 คะแนน เพียง 117 เขตพื้นที่การศึกษาจากทั้งหมด 225 เขตพื้นที่การศึกษา  

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และยังเป็น 1 ใน 4 หน่วยงาน  ในจังหวัดเชียงราย  

ที่ผ่านการประเมนิ จากทั้งหมด 145 หนว่ยงาน ในจังหวัดเชยีงรายทีไ่ด้เข้ารับการประเมิน 

                       การด า เ นิ นการประ เมิ น

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ

งานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 

วั ต ถุ ป ร ะส งค์ เ พื่ อ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า นภ าค รั ฐ 

ทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา

การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กร โดยผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้

หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใ ช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอ านวย 

ความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดี

ยิ่งขึ้น  
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    อย่างไรก็ตามในการประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจรติ  อันประกอบด้วย เจตจ านง

สุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี การด าเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี มาตรการส่งเสริมคุณธรรม  

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การด าเนินการตามมาตรฐาน    การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน มีผลคะแนนเท่ากับ 37.50 คะแนน ระดับการประเมิน F จากผลคะแนนสะท้อน 

ให้เห็นว่าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ยังไม่สามารถด าเนินการปฏิบัติตาม

แนวทางหลักเกณฑก์ารประเมนิได้ครบถ้วน  

   ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  

เขต 2 ตั้งเป้าหมายที่จะน าผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการประเมินจากรายงานฉบับนี้    

เพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

ให้ดีขึ้นตอ่ไป 
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หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นับเป็นปีที่ 7 ของการด าเนินการที่ผ่านมา และเป็นปีที่ 3 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์โดยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการในหัวข้อ “Open 
to Transparency : เปิดประตูสู่ความโปร่งใส” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญของการประเมิน ITA ที่จะน าไปสู่การ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันประกอบด้วยการ“เปิด” 3 อย่าง ดังนี้ส่วนแรกเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบซึ่ง
เป็นหลักการพ้ืนฐานของการให้บริการภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ผู้รับบริการและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และเป็นทางการมากที่สุดส่วนที่ 2เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อันหมายถึง หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเปิดโอกาสให้ทุก
คนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการ 
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจของหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการให้บริการภาครัฐและส่วนสุดท้าย เปิดใจรับ
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยีสภาพสังคม และ
รูปแบบพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปสู่โลกออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นซึ่งล้วนส่งผลต่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
ภาครัฐที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้การด าเนินงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใสและตอบสนองต่อ
ประชาชน1 

  ส านักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไป
ตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์
ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี 
การบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินการ และมุ่งเน้นการร่วมด าเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้
หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมินได้ประโยชน์จากการประเมิน และน าผลการประเมินไปการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและ
สาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการ
ด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการ
ประเมินด้วย2 

   

 กระทรวงศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการประเมิน
                                                                 
1รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 หน้า  ก 
2คู่มอืการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลนป์ระจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563 หนา้ 2  



 
2 

รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไปขยาย
ผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล มีความรวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลโปร่งใส
ตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร(Paperless) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 
2562 เป็นต้นมา3 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็น 1 ใน จ านวน 225 เขต ที่ได้รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสตามกรอบแนวทางการประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563อันจะท าให้ทราบว่าค่าคะแนน
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามแบบ OIT นั้น มีนัยส าคัญทั้งในแง่การเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในแต่ละปีงบประมาณและในแง่การยกระดับผลการประเมิน ITA ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งควรเริ่ม
จากการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือค้นหาประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
ต้องเร่งแก้ไข จากนั้นจึงก าหนดมาตรการและใช้การเปิดเผยข้อมูลและบริการสาธารณะตามแบบ OIT เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาและยกระดับหน่วยงานต่อไป4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
3พึ่งอา้ง หนา้ 2 
4เร่ีองเดิม รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

กรอบแนวทางการประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา โดยได้ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติรวมไปถึงก าหนดระเบียบวิธีการ
ประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

1. การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
ต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2. การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสือ่สาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 

3.การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมี
คณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์
การประเมินที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก ่

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
5เอกสารรายละเอยีดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า  4 - 5 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

วิธีการประเมนิ 
ระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6 โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งานลดความยุ่งยากซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล 
และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับการประเมินและการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพส าหรับระเบียบวิธีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดการประเมินจ าแนกออกเป็น 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 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติ
หน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัด
คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 
ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(ส าหรับแบบ IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาตั้งแต่ระดับผู้บริหาร/ผู้อ านวยการ/หัวหน้า/ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับ
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 การก าหนดขนาด
ตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมดการเก็บข้อมูลตัวอย่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้IIT ด้วยตนเอง 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นมาการก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่างการ
เก็บข้อมูลตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรบัรู้ EIT ด้วยตนเอง 

3) เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส าหรับแบบ OIT) เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
หน้าที่ในการตอบแบบส ารวจหน่วยงานละ 1 ชุดการตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถามให้ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาระบุURL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของ
การเปิดเผยข้อมูล โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อกรณีที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้เผยแพร่ข้อมูลได้ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดหรือไม่สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดตามแบบส ารวจ OIT ได้ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็นประกอบโดยละเอียด6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
6เร่ืองเดิม คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลนป์ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 32-33 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

 

 
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating 

Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

ขั้นตอนการประเมิน 
ขั้นตอนการประเมินส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดรายละเอียดของการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง
จะต้องด าเนินการผ่านระบบ ITA Online จ าแนกขั้นตอนการด าเนินการออกเป็น 3ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) 
ช่วงด าเนินการประเมิน และ(3) ช่วงสรุปผลการประเมิน โดยแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนและกรอบระยะเวลาด าเนินการพอสังเขป 
ดังนี้7 

 

 
 
 

                                                                 
7เร่ืองเดิม คู่มอืการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลนป์ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 36 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในการด าเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนาองค์กร 
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนอง 
ต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  
และยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบ้ริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม
และความด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ภายใต้การขับเคลื่อนของ นายจรัญ แจ้งมณี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกลุ่ม บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ  
และได้ร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน อันจะเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ  
โดยได้มีการจัดท ารวบรวมปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ การบริการ การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานทางเว็บไซต์ 
และที่ส าคัญได้จัดให้มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
ดังนี้ 

1. จากผลการด าเนินการที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้รับการประเมินผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระบบออนไลน์(ITA Online)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  คะแนนรวม 85.73 คะแนน ระดับ A เป็นล าดับที่ 104  
จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 225 แห่ง  
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 85 คะแนน โดยมีเพียง 117 ส านักงานเขตพ้ืนที่จากทั้งหมด 225 เขตพ้ืนที่  
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 25638  แต่จากคะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
หากเทียบการให้คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาระบบออนไลน์  (ITA Online)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้คะแนนรวม  

                                                                 
8ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เร่ือง ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระบบออนไลน์  ( Integrity and Transparency Assessment ITA Online)ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

อยู่ที่ 87.99 คะแนน ระดับ A เป็นคะแนนต่ ากว่าปีที่ผ่านมาอยู่ 2.26 คะแนน9แต่เมื่อเทียบกับคะแนนประเมินตั้งแต่ ปี 2558- 
2563 ดังแสดงในแผนภูมิรูปที่ 1 ITA Average Score พบว่า ระดับคะแนน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ยังอยู่ในเกณฑ์มีคะแนนที่

เพ่ิมขึ้น  
หมายเหตุตั้งแต่ปี 2562 มีการประเมินเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส าหรับแบบ OIT) เก็บข้อมูลจาก

เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 

 
 
2. เปรียบเทียบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัประจ าปีบ

ประมาณพ.ศ. 2563 มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน  
 
 

                                                                 
9ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เร่ือง ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระบบออนไลน์  ( Integrity and Transparency Assessment ITA Online)ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

โดยภาพรวมพบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศในปีพ.ศ. 2563 เท่ากับ 67.90 คะแนน ผลการ
ประเมิน ITA ของประเทศอยู่ในระดับระดับปานกลางที่ระดับผลการประเมิน (Rating Score) ระดับ C สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
1.15 คะแนน10 ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศตลอดสามปีที่ผ่านมา

 

                                                                 
10เร่ืองเดิม รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

3.หากเทียบภาพรวมการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีประมาณพ.ศ. 2563 ของหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดเชียงราย จ านวน 145 หน่วยงาน โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับการประเมินแล้วผ่านการประเมินตามแผนแม่บทการประเมินซึ่งต้องได้รับคะแนนประเมินตั้งแต่ 
85 คะแนนขึ้นไป มีหน่วยงานที่ไม่ผ่านการประเมินมากถึง 141 หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 97.24 โดยมีเพียง 4 หน่วยงาน ที่ผ่านการประเมนิ คิดเป็นร้อยละ 2.76  
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็น 1 ใน 4 หน่วยงานในจังหวัดเชียงราย11ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ  ดว้ยคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   

4.จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาระบบออนไลน์  (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แยกออกเป็นตัวชี้วัด 
การประเมินจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี ้

แบบวัด 
การรับรู ้

ตัวชี้วัด ผลคะแนน ระดับคะแนน น้ าหนัก คะแนนที่
ได ้

IIT 1.การปฏิบัติหน้าที ่ 99.84 AA 30 29.65 

2.การใช้งบประมาณ 97.76 AA 

3.การใช้อ านาจ 99.18 AA 

4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.97 AA 

5.การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 99.46 AA 

EIT 6.คุณภาพการด าเนนิงาน 99.00 AA 30 29.52 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.47 AA 

8.การปรับปรุงการท างาน 98.75 AA 

OIT 9.การเปิดเผยข้อมูล  95.28 AA 40 26.56 

10.การป้องกันการทุจริต 37.50 F 

รวม คะแนนประเด็นการประเมิน  ระดับ A 100 85.73 

                                                                                                                                                                                                                     

พ.ศ. 2563 หน้า 11 
11เร่ืองเดิม รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563 หน้า 98 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

แผนภูมิท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระบบออนไลน์  (ITA Online)
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า   

5.1การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดย
เปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทกุระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า  
1 ปีได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้
และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด มีคะแนนเพ่ิมขึ้นกว่า ปี พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับ AA หรือคะแนนมากกว่า 95 คะแนนขึ้นไป  

5.2การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด  มีคะแนนเพ่ิมขึ้นกว่า ปี พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับ AA 
หรือคะแนนมากกว่า 95 คะแนนขึ้นไป  
5.3การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นการ
ตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน 
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด พบว่าตัวชีว้ัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูลมีคะแนนเพ่ิมขึ้นกว่า ปี พ.ศ. 2562  
อยู่ในระดับ AA หรือคะแนนมากกว่า 95 คะแนนขึ้นไปแต่ในตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 
มีคะแนนลดลงเป็นอย่างมากอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 คะแนน อยู่ในดับ F  หรือตก  

การปฏิบัติ

หน้าท่ี

การใช้งบ 

ประมาณ
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ประสทิธิ ภาพ
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

6. ผลการวิเคราะห์ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  พบว่า 

6.1 ในการเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ของบุคลากร
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งแต่ระดับผู้บริหาร 
/ผู้อ านวยการ/หัวหน้า/ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับส านักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ 
ITA Online 2020 ในการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้มี
การเก็บข้อมูลตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวดัการรับรู้ IIT ด้วยตนเองจ านวนทั้งสิ้น  68  คน แยกเป็น   
ผู้บริหาร จ านวน   
3 คน  ผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 10 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  48 คน  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  7  คน  

 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยค าถาม 6 ค าถาม อาทิ

เช่น การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นจากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาตหรือให้บริการ 
และการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  มี
ผลคะแนนเท่ากับ 99.84คะแนน ระดับการประเมิน AA 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยค าถาม 6 ค าถาม อาทิ
เช่น ความถูกต้องในการเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าท างานลว่งเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ และการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน มีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ การจัดซื้อจัดจ้าง การมีส่วนในการตรวจสอบการใช้
จ่าย มีผลคะแนนเท่ากับ 99.84คะแนน ระดับการประเมิน AA 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยค าถาม 6 ค าถาม อาทิเช่น 
การสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต และการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

4%

15%

71%

10%

ผู้ตอบแบบสอบถาม IIT

ผู้บริหาร ผู้อ าวยการกลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน การซื้อขายต าแหน่ง การแทรกแซง 
จากผู้มีอ านาจ มีผลคะแนนเท่ากับ 99.18 คะแนน ระดับการประเมิน AA 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยค าถาม 5 
ค าถาม อาทิเช่น การไม่น าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว  
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ความสะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ 
ในหน่วยงานไปใช้ปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ผลคะแนนเท่ากับ 
97.97คะแนน ระดับการประเมิน AA 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยค าถาม 4 
ค าถาม อาทิ การทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของหน่วยงาน มีผลความคิดเหน็ต่อการด าเนินการของหน่วยงานในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนการทุจริต 
ภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านความสะดวกในการร้องเรียนและส่งหลักฐาน การติดตามผลการร้องเรียน ความมั่นใจว่าจะไม่มี
ผลกระทบต่อตัวผู้ร้อง และความมั่นใจว่าหน่วยงานจะด าเนินการ 
อย่างตรงไปตรงมา มีผลคะแนนเท่ากับ 99.46คะแนน ระดับการประเมิน AA 

การประเมินบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน  
และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีประสทิธิภาพและมีคุณภาพเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด อย่างไร และอยู่
ในระดับใด ท าให้สะท้อนได้ว่าบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเข้าใจ 

ในการด าเนินการตามมาตรการการป้องกันการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นจากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงานการอนุมัติอนุญาตหรือการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อเป็นไปตามขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนด มีความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงิน  การใชท้รัพย์สินของทางราชการเป็นอย่างดี รับรู้แผนการใช้จ่ายเงิน 
มาตรการป้องกันการทุจริตแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน อีกทั้งบุคลากรของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีความเชื่อมั่นในการบริหารงาน 
ของผู้ริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อาทิ การสั่งการของผู้บังคับบัญชา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นคะแนนในส่วนนี ้
ที่อยู่ในระดับ AA ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ยังคง
รักษามาตรฐานบริหารงานทั้งด้านการปฏิบัติหน้าที่การใช้งบประมาณ  
การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  หรือด าเนินกิจกรรมในรปูแบบดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น จะท า
ให้คะแนนในส่วนนี้อยู่ในระดับ AA  

2) การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เคยมารับ
บริการหรือมาติดต่อกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นับตั้งแต่ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมาการก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 
50 ตัวอย่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
ได้มีการเก็บข้อมูลตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายในตอบแบบวัดการรับรู้EITด้วยตนเอง 
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จ านวนทั้งสิ้น    350 คน แยกเป็น  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 80 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเคยมารับบริการ
จ านวน 270 คน  

  
 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนนิงาน โดยข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยค าถาม 5 ค าถาม 
อาทิ เจ้าหน้าที่ไม่ร้องขอหรือไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ 
หรือบริการต่างๆ ของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีผลคะแนนเท่ากับ 99.00 คะแนนระดับการ
ประเมิน AA 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยค าถาม 5 ค าถาม 
อาทิ การรับรู้เกี่ยวกับช่องทางการรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานและการให้บริการมีลักษณะการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานมีช่องทาง 
ที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายและไม่ซับซ้อน มีผลคะแนนเท่ากับ 97.47 คะแนน ระดับการประเมิน AA 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยค าถาม 5 
ค าถาม อาทิ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
เพ่ือให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการเกิดความสะดวกรวดเร็ว การเปดิโอกาสให้ผู้มาติดต่อ ผู้รับบริการ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงพัฒนาการด าเนินงานการให้บริการ 
ของหน่วยงานให้ดีขึ้นผลคะแนนเท่ากับ 98.75 คะแนน ระดับการประเมิน AA 

การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เคยมารับ
บริการหรือมาติดต่อกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นับตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ต่อบุคคลภายนอกส านักงานในช่วงเวลาที่ผ่าน
มาว่ามีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด อย่างไร  
และอยู่ในระดับใด จากผลคะแนนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า บุคคลภายนอกเห็นว่าการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2เจ้าหน้าที่ไม่ร้องขอหรือไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงานการอนุมัติอนุญาต หรือให้บริการ  

23%

77%

ผู้ตอบแบบสอบถาม OIT

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีม่าใช้บริการ
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การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการหรือบริการต่างๆ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานและการ
ให้บริการมีลักษณะการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานมีช่องทางที่หลากหลายเข้าถึงง่ายและไม่ซับซ้อน และให้บริการเพ่ือให้ผู้มา
ติดต่อหรือรับบริการเกิดความสะดวกรวดเร็ว  
การเปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อ ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรงุพัฒนาการด าเนินงานการ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น  

3) การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ    
ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 2   
  
 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล อันประกอบด้วย โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง  
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ แผนด าเนินงานประจ าปี รายงานการติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือการบริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจแผนการใช้จ่ายรายงานการก ากับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการใช้จ่าย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนช่องทางแจ้งร้องเรียน ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ช่องทางรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วมมีผลคะแนนเท่ากับ 95.28คะแนน ระดับการประเมิน AA จากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2มีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการตามแนวทางหลักเกณฑ์ 
การประเมิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 2 ต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการตามที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตอันประกอบด้วย เจตจ านงสุจริต 
ของผู้บริหาร การมีส่วนรว่มของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี การด าเนินการ 
เพ่ือจัดความเสี่ยงการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานการก ากับติดตาม
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี มาตรการส่งเสริมคุณธรรม        
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การด าเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีผลคะแนนเท่ากับ 37.50 คะแนน ระดับการประเมิน F  
จากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ไม่สามารถด าเนินการปฏิบัติตาม
แนวทางหลักเกณฑ์การประเมิน หากพิจารณาแต่ละ OIT และเอกสารการประเมินทางเว็บไซต์12 และข้อทักท้วงของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน ตามรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                                                                 
12เร่ืองเดิม คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลนป์ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 28 -30  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต1ิ3สามารถแยกได้ ดังนี้ 

ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจดุอ่อน
ที่จะต้องแกไ้ขโดยเร่งด่วน 

034 เจตจ านงสจุรติของ
ผู้บรหิาร 

1.แสดงเนื้อหาเจตนารมณห์รือค ามั่นว่าจะปฏิบัตหิน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอยา่งซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 
โดยจัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษ 
2.ด าเนนิการโดยผู้บรหิารสูงสดุคนปจัจุบัน 
ของหน่วยงาน 

ไม่มีข้อบกพร่อง 

035 การมสี่วนร่วมของ
ผู้บรหิาร 

1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการ 
มีส่วนร่วมของผู้บรหิารสูงสดุคนปัจจบุัน 
2.เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึงการให้
ความส าคญักับการปรับปรุง พัฒนา  
และส่งเสรมิหน่วยงานดา้นคณุธรรมและความโปร่งใส 
3.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากการรายงานในข้อ 035 
พบว่า บางส่วนเป็นรายงานผล 
ที่ผู้บริหารไปร่วมงาน 
ของหน่วยงานอื่น แตไ่ม่ได้เป็นการ
ด าเนินการเอง และไม่มคี าอธิบายประกอบ
ว่ามีการด าเนินการที่ไหน อย่างไร 

036 การประเมินความ
เสี่ยง 
การทุจริตประจ าป ี

1.แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหนา้ที่ท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริต 
หรือก่อให้เกดิการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกบั
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของหน่วยงาน 
2.มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน  
เช่น เหตกุารณ์ความเสีย่งและระดับของความเสีย่ง มาตรการและ
การด าเนินการในการบรหิารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
3.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 
 

1.ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา เป็นแผนบริหาร 
ความเสีย่งในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
2.ซึ่งลักษณะการประเมิน 
ความเสีย่งการทุจรติประจ าปี พ.ศ. 2562 
และพ.ศ. 2563 เหมือนกันทั้งหมด 

  

                                                                 
13เร่ืองเดิม รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563  หนา้ 36-37 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจดุอ่อน
ที่จะต้องแกไ้ขโดยเร่งด่วน 

037 การด าเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึง 
การจดัการความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขดักันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 
2.เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการทีส่อดคล้อง 
กับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหารจดัการความเสี่ยงตาม
ข้อ O36  
3.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แสดงผลการด าเนินงาน 
ที่ไมส่อดคล้องกับการวิเคราะหค์วามเสี่ยง
ในข้อ 036 และไมม่ีผลการด าเนินการ 

038 การเสริมสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กร 

1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึง 
การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รใหเ้จา้หน้าที ่
ของหน่วยงานมีทศันคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์
สุจรติ อย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
2.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แสดงกจิกรรมทีไ่มส่อดคล้องกบัการ
เสริมสรา้งทัศนคตคิ่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
ชัดเจน 

039 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี

1.แสดงแผนปฏิบตัิการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทจุรติหรือ
พัฒนาด้านคณุธรรม 
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 
2.มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณช่วงเวลาด าเนนิการ เป็นต้น 
3.เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ไม่มีข้อบกพร่อง 

040 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนนิการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 

1.แสดงความก้าวหนา้ในการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจรติตามข้อ 039 
2.มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความกา้วหน้าการ
ด าเนินการแตล่ะโครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
 

แสดงความกา้วหน้า 
ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ชัดเจน  
อาทิเช่น  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรคข้อเสนอแนะ 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจดุอ่อน
ที่จะต้องแกไ้ขโดยเร่งด่วน 

  3.เป็นข้อมลูในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

041 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าป ี

1.แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2.มีข้อมูลรายละเอียดสรปุผลการด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกจิกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นตน้ 
3.ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไม่แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต กจิกรรม รูปภาพ 
ค่าใช้จ่าย  
ไม่มีการวเิคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ในการจัด
โครงการหรือกิจกรรมครั้งต่อไป 

042 มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรม 
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

1.แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
2.มีข้อมูลรายละเอียดการวเิคราะห์แต่ละตัวช้ีวัด เช่น ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจดุอ่อนตัวช้ีวัดที่จะต้องแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนา 
ให้ดีขึ้นแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ 
ไปสูก่ารปฏิบตัิของหน่วยงานใหส้อดคล้องกับตัวช้ีวดัเป็นต้น 
3.มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะหฯ์ โดยมรีายละเอยีดต่าง ๆ  เช่น 
การก าหนดผู้รบัผดิชอบ 
หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏบิัติ การ
ก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม  
ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นตน้ 

แสดงการวเิคราะห์ผลการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ไม่
ชัดเจน  มาตรการ 
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสรมิคณุธรรมและ
ความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 
ยังไมส่อดคล้อง 
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ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจดุอ่อน
ที่จะต้องแกไ้ขโดยเร่งด่วน 

043 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1.แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการ 
เพื่อส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 
2.มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการ 
เพื่อส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัต ิ
อย่างเป็นรูปธรรม 
3.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานไม่สอดคล้อง 
กับ 042 

 
การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน (การก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน

หน่วยงาน) จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในปีประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชีว้ัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ ากว่า
ร้อยละ 85) คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงได้ประกาศการจัดท ามาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติ การก าหนด ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการก าหนด 
แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลประกอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256414

ดังต่อไปนี้ 
 มาตรการที ่1 พัฒนาการด าเนนิการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 มาตรการที ่2 ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
14คู่มอืการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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มาตรการที ่1 พัฒนาการด าเนนิการเพื่อป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  ไดมี้การด าเนนิการจัดท าและพัฒนามาตรการตาม
ประเด็นการพิจารณาดังนี ้

 

ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมลู 
ที่เผยแพร่ 

ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ระยะเวลาเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ แนวทาง 
การก ากับติดตาม 

034 
 

 

 

เจตจ านงสจุรติ
ของผู้บริหาร 

 

 

 

 

1.แสดงเนื้อหาเจตนารมณ ์
หรือค ามั่นว่าจะปฏบิัติหนา้ที่และ
บริหารหน่วยงาน 
อย่างซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภบิาล 
2.ด าเนนิการโดยผู้บรหิารสูงสดุคน
ปัจจุบันของหน่วยงาน 

1.จัดท าเจตนารมณ์หรือค ามั่นวา่จะปฏิบัติหนา้ที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตยส์จุริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภบิาล 
2.ประชาสมัพันธ์ไปทุกหน่วยงานในจงัหวัดเชียงราย 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ บน
เว็บไซต์ สพป.ชร.2        ผ่านระบบรบัส่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์

ภายใน วันที3่1
มีนาคม 2564 

1.นายอาจินต์     ชุตภิานุวัชร 
2. นางสาววิรุฬห์สิริ  จันท์ประภากรณ ์

3. นางศิริพร      เผ่าค า 
4. น.ส.สรุัชญา   พิศาลไพโรจน ์
5. นางชญารุณ ี ฟองแก้ว 
6. นายจักราวุธเปลินศิร ิ

มีการประกาศ
เจตจ านงสจุรติของ
ผู้บรหิารบนเว็บไซต์ 
สพป.ชร.2  

ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจนี 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ระยะเวลาเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ แนวทาง 
การก ากับติดตาม 

035 การมสี่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

1.แสดงการด าเนินการ 
หรือกิจกรรมที่แสดงถึง 
การมสี่วนร่วมของผู้บรหิารสูงสุดคน
ปัจจุบัน 
2.เป็นการด าเนินการ 
หรือกิจกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึง 
การให้ความส าคญั 
กับการปรับปรุง พัฒนา  
และส่งเสรมิหน่วยงาน 
ด้านคณุธรรมและความโปร่งใส 
3.เป็นการด าเนินการ 
ในปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง และด าเนินการรวบรวมกจิกรรมที่แสดง
ถึง 
การมสี่วนร่วมของอ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ
กลุ่ม โดยกิจกรรมที่แสดง 
ให้เห็นถึงการให้ความส าคญักับการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสรมิหน่วยงานดา้นคณุธรรม 
และความโปร่งใส 
2.ด าเนนิประชาสัมพันธก์ิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บรหิารบนเว็บไซตส์พป.ชร.2  และช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์อ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 

1.มอบหมาย
เจ้าหนา้ที่รวบรวม 
2.จัดท ารายงานผล
การด าเนินการรอบ
ระยะเวลา  
3 เดือน 
 

1.นายอาจินต์     ชุตภิานุวัชร 
2. นายวรวุฒิ       วุฒิอาภรณ ์
3.นายบณัฑติ      ไชยวงค ์
4. นายเสกสรรคส์ิธิวัน 
5. นางสาววิรุฬห์สิริ  จันท์ประภากรณ ์
6.นางศิริพร        เผา่ค า 
7.นางสาวสภุาภรณ์   เอสันเทยีะ 
8.นายจักราวุธเปลินศิร ิ
 

รายงานผลการ
ด าเนินการ 
ทุกสามเดือน 
โดยก าหนดระยะเวลา 
รายงานผล ดังนี ้
ครั้งที ่1 ภายในวันที่  
5 ธันวาคม 2564 
ครั้งที่ 2  
ภายในวันที่  5 
มีนาคม 2564 
ครั้งที่ 3  
ภายในวันที่ 5 
มิถุนายน 2564 
ครั้งที 4  
ภายในวันที่  5 
กันยายน 2564 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ระยะเวลาเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ แนวทาง 
การก ากับติดตาม 

036 การประเมิน
ความเสีย่งการ
ทุจริตประจ าป ี

1.แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ
การด าเนินงานหรือการปฏิบตัิหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกดิการทุจรติหรือ
ก่อให้เกิดการขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ของหน่วยงาน 
2.มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์
ความเสีย่งและระดบัของความเสี่ยง 
มาตรการ 
และการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  
เป็นต้น 
3.เป็นการด าเนินการ 
ในปี พ.ศ. 2564 
 

1.แต่งคณะกรรมการด าเนินการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจ าป ี
2.จัดประชุมบคุลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติหนา้ทีท่ี่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต ผลประโยชน์ขัดกัน  ยกตัวอยา่ง
เหตุการณ ์
3.วิเคราะห์ความเสี่ยงภายในหน่วยงาน  
4.ก าหนดมาตรการการด าเนินการบรหิารความเสีย่ง 
 

1.ด าเนนิการประชุม
ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564  
2.จัดท ามาตรการ
บริหารความเสีย่ง
ภายในวันที่ 15 
มีนาคม 2564 
3.ประชาสมัพันธ์
ผ่านเวบ็ไซต์ 
ส านักงาน  
และช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์อ่ืน 
ๆ ภายใน วันที่ 31 
มีนาคม 2564  

1. นายอาจินต์     ชุตภิานุวัชร 
2. นางสาวภฌัฏาภรณ์ชัยมัง 
3. นายเชิดศักดิ์    กันทาธรรม 
4. นางสาวละออ     สมศร ี
5. นางสาวสภุาภรณ์  เอสันเทยีะ 
 

รายงานผลการ
ด าเนินการดังกลา่ว
เสนอ ผอ.สพป.ชร.2 
ภายใน 31มีนาคม 
2564 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ระยะเวลาเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ แนวทาง 
การก ากับติดตาม 

037 การด าเนินการ
เพื่อจัดการ
ความเสีย่ง 
การทุจริต 

1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรม 
ที่แสดงถึงการจดัการความเสี่ยง 
ในกรณีที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริต 
หรือก่อให้เกดิการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม
ของหน่วยงาน 
2.จัดกิจกรรมหรือการด าเนินการ 
ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ 
ด าเนินการเพื่อบรหิารจัดการความเสีย่งตามข้อ 
O36 
3.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนิน
กิจกรรมที่แสดงถึง 
การจดัการความเสี่ยงในกรณ ี
ที่อาจก่อให้เกดิการทุจรติ 
2.รายงานผลการด าเนนิการ 
รอบระยะเวลา 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 

ภายในวนัที่ 1 
กรกฎาคม 2564 

1. นายอาจินต์     ชุตภิานุวัชร 
2. นางสาวภฌัฏาภรณ์ชัยมัง 
3. นายเชิดศักดิ์    กันทาธรรม 
4. นางสาวละออ     สมศร ี
5. นางสาวสภุาภรณ์  เอสันเทยีะ 
 

รายงานผลการ
ด าเนินการรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน 
ครั้งแรกภายในวันที่ 5 
พฤษภาคม 2564 
ครั้งที่สองภายในวนัที่ 
5 ตุลาคม 2564 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ระยะเวลาเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ แนวทาง 
การก ากับติดตาม 

038 การเสริมสรา้ง
วัฒนธรรม
องค์กร 

1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรม 
ของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจา้หน้าที ่
ของหน่วยงานมีทศันคตคิ่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่าง
ชัดเจน 
2.เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

1.ก าหนดตัวกิจกรรมหนว่ยงาน 
ที่แสดงถึงการเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงาน 
มีทัศนคติคา่นิยมในการปฏบิัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  
เช่น  กิจกรรมปรับเปลี่ยนความคดิและ
พัฒนาข้าราชการใหม ่
และปลูกฝั่งค่านยิมทัศนคต ิ
ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
ให้กับข้าราชการใหม ่
และพนกังานราชการ กิจกรรมส่งเสรมิ
เชิดชูคนดตี้นแบบและเปน็ก าลังใจให้กับ
บุคลากรปฏิบัตหิน้าที่ราชการโดยยดึหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตยส์ุจรติ  
2.ด าเนนิการตามกิจกรรม 
3.รายงานผลการด าเนนิการรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน 

ภายในวันที่ 16 
กรกฎาคม 2564 

1. นายอาจินต์     ชุตภิานุวัชร 
2. นางกุลนันทน์   เวียงห้า 
3. นายวรวุฒิ      วุฒิอาภรณ ์
4. นายเสกสรรคส์ิธิวัน  
5. นางศิริพร        เผา่ค า 
6. นางชญารุณี      ฟองแก้ว 
7. นายหสัดิน      เช้ือเมืองพาน 
8. นางสาวสภุาภรณ์   เอสันเทยีะ 
 

รายงานผลการ
ด าเนินการรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน 
ครั้งแรกภายในวันที่ 5 
พฤษภาคม 2564 
ครั้งที่สองภายในวนัที่ 
5 ตุลาคม 2564 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ระยะเวลาเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ แนวทาง 
การก ากับติดตาม 

039 แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริต
ประจ าป ี

1.แสดงแผนปฏิบตัิการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 
2.มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ  
เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณช่วงเวลา
ด าเนินการ เป็นตน้ 
3.เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25634 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน 
2.ด าเนนิการท าแผนโดยมุ่งเน้น 
จัดกิจกรรมป้องกันการทุจริต 
หรือพัฒนาด้านคณุธรรม 
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3.ด าเนนิกิจกรรม 
4.รายงานผลการด าเนนิการรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน 
5.ประเมนิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนป้องกัน 
การทุจริตประจ าป ี
ให้แล้วเสร็จภายใน  
วันที่ 15 มีนาคม 
2564 

1. นายอาจินต์      ชุติภานุวัชร 
2. นางสาวภฌัฏาภรณ์ชัยมัง 
3. นายเชิดศักดิ์     กันทาธรรม 
4. นายเสกสรรคส์ิธิวัน 
5. นายอาทติย์      ปวงมาทา 
6. นางศิริพร         เผา่ค า 
7. นางชญารุณี       ฟองแก้ว 
 

รายงานผลการจดัท า
แผน 
ภายในวันที่  
15 มีนาคม  2564 
รายงานผลการ
ด าเนินการรอบ
ระยะเวลา  
6 เดือน  
และด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จ วิเคราะห์
ผล 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ  
ในการจดัโครงการ
หรือกิจกรรม 
ครั้งต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 2 

ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ระยะเวลาเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ แนวทาง 
การก ากับติดตาม 

040 รายงานการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าป ี
รอบ 6 เดือน 

1.แสดงความก้าวหนา้ในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2.มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า  
เช่น ความกา้วหน้าการด าเนินการ 
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
3.เก็บข้อมลูในระยะเวลา  
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 

1.รายงานผลการด าเนนิการรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน  
2.ประเมนิผลแผนโดยมีการจดักิจกรรม 
รูปภาพ ค่าใช้จ่าย วเิคราะห์ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปญัหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ  
ในการจดัโครงการหรือกิจกรรมครั้งตอ่ไป 

รายงานผลการ
ด าเนินการ
ด าเนินการรอบ
ระยะเวลา  
6 เดือน  
ภายในวันที่  
1 กรกฎาคม2564 

1. นายอาจินต์      ชุติภานุวัชร 
2. นางสาวภฌัฏาภรณ์ชัยมัง 
3. นายเชิดศักดิ์     กันทาธรรม 
4. นายเสกสรรคส์ิธิวัน 
5. นายอาทติย์      ปวงมาทา 
6. นางศิริพร         เผา่ค า 
7. นางชญารุณี       ฟองแก้ว 
 

รายงานผล 
ภายในวันที 1 
เมษายน 2564 
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ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ระยะเวลาเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ แนวทาง 
การก ากับติดตาม 

041 รายงานผล| 
การด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าป ี
 
 
 
 
 
 

1.แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
2.มีข้อมูลรายละเอียดสรปุผลการด าเนินการ 
เช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกจิกรรม ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธิ์ตามเปา้หมายเป็นต้น 
3.ใช้รายงานผลการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2.ประเมนิผลจากการจัดกจิกรรม รูปภาพ 
ค่าใช้จ่าย วิเคราะหผ์ลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปญัหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ 
ในการจดัโครงการหรือกิจกรรมครั้งตอ่ไป  

ภายในวันที่ 5 
มีนาคม 2564  และ
ประชาสมัพันธ์ผ่าน
ทางระบบ 
เว็บไซน ์ส านกังาน  
และสื่อสารออนไลน์
อื่น ๆ  

1. นายอาจินต์      ชุติภานุวัชร 
2. นางสาวภฌัฏาภรณ์ชัยมัง 
3. นายเสกสรรคส์ิธิวัน 
4. นายอาทติย์      ปวงมาทา 
5. นางศิริพร         เผา่ค า 
6. นางชญารุณี       ฟองแก้ว 
 

รายงานผล 
การด าเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรการที ่2 ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 
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ได้มีการด าเนินการจัดท าและพัฒนามาตรการตามประเด็นการพิจารณาดังนี้ 
 

ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ระยะเวลาเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ แนวทาง 
การก ากับติดตาม 

042 มาตรการ
ส่งเสรมิ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต  
2 
 

1.แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์  
เช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดออ่น 
ท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น 
ท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน าผลการวิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  
3.มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยให้มีการ
ด าเนินการสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ และ
ก าหนดรายละเอียดการด าเนินการต่าง ๆ   
เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน 
หรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทาง 
การก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
และการรายงานผล เป็นต้น 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการวเิคราะห์ผลการ
ประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.ด าเนนิการประชุม 
3.วิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เปน็
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแกไ้ข
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้นแนวทางการน าผลการวเิคราะห์ไปสู่
การปฏิบัต ิ
ของหน่วยงาน 
4.จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อน 
การส่งเสรมิคณุธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานใหด้ี
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผล 
การวิเคราะห ์
 
 

ด าเนินการใหแ้ล้ว
เสร็จภายใน  
วันที 5 มีนาคม 
2564  

1. นายอาจินต์     ชุตภิานุวัชร 
2.นางสาวภฌัฏาภรณ์ชัยมัง 
3. นายเชิดศักดิ์   กันทาธรรม 
4. นายวรวุฒิ      วุฒิอาภรณ ์
5. นายอาทติย์    ปวงมาทา 
6. นางสาวสภุาภรณ์  เอสันเทยีะ 
 

รายงานผลการ
ด าเนินการต่อ
ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาภายใน  
วันที่ 5 มีนาคม 2564  
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ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ระยะเวลาเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ แนวทาง 
การก ากับติดตาม 

043 การด าเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสรมิ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 
 
 

1.แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสรมิคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2.มีข้อมูลรายละเอียด 
การน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภาย 
ในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏบิัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 
3.เป็นการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในมาตรการย่อย 
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

1.รวบรวมแสดงผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ตามกรอบการด าเนินการ 
2.รายงานผลการการน ามาตรการ 
เพื่อส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ O42  
ไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 
 

รายงานผลการ
ด าเนินการ 
ภายด าเนนิการรอบ
ระยะเวลา  
6 เดือน 
วันที1่ มีนาคม 
2564 

1. นายอาจินต์     ชุตภิานุวัชร 
2.นางสาวภฌัฏาภรณ์  ชัยมัง 
3. นายเชิดศักดิ์   กันทาธรรม 
4. นายวรวุฒิ      วุฒิอาภรณ ์
5. นายอาทติย์    ปวงมาทา 
6. นางสาวสภุาภรณ์  เอสันเทยีะ 

รายงานผลการ
ด าเนินการ 
ต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา วิเคราะห์
ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ ปญัหา 
อุปสรรคข้อเสนอแนะ  
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ข้อ ประเด็นการ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ ระยะเวลาเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ แนวทาง 
การก ากับติดตาม 

 มาตรการ
ป้องกันการ
ทุจริต 

1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
2.มาตรการใหผู้้มสี่วนไดเ้สีย 
มีส่วนร่วม 
3.มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใส 
ในการจดัจดัจ้าง 
4.มาตรการจดัการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 
5.มาตรการป้องกันการรับสนิบน 
6.มาตรการป้องกันการขดัผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนร่วม 
7.มาตรการการใช้ดลุยพินิจ 
8.ประกาศหลักเกณฑ์การรบัทรัพยส์นิหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด 
ของเจ้าหนา้ที่รัฐ 

1. ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จดัท ามาตรการ
ประกาศเพื่อป้องกันการทุจรติ 
2. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 น ามาตรการป้องกันการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบตั ิ
3. ผู้บรหิารส านกังานเขตพื้นที่ก ากับ ติดตาม
การน ามาตรการสู่การบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง 
4. ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตาม
มาตรการที่ก าหนด 
 

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มกฎหมายและคด ี รายงานผลสิ้น
ปีงบประมาณ 2564 

 

 แนวทางในการก ากับติดตามเพื่อน าไปสู่การปฏบิัติและรายงานผล โดยผูบ้ริหารเล็งเห็นความส าคัญของการประเมินคณุธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายความรับผดิชอบ   จดัประชุมเพื่อรายงานความคืบหนา้ในกิจกรรมการด าเนินการ  และการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบ
ข้อมูลฯ เพื่อให้ข้อมลูมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนการรายงานในระบบ ตามปฏิทินก าหนดการประเมินที่ สพฐ. ก าหนด
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ภาคผนวก 
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36 
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การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 

ณ  ห้องประชุมสุพรรณิการ ์
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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บรรณาณุกรม 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สืบค้นเมือ่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564, ที่มา 
https://itas.nacc.go.th/file/download/168360 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน เรื่อง ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระบบออนไลน์ 
( Integrity and Transparency Assessment ITA Online)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน เรื่อง ประเมินผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระบบออนไลน์   
( Integrity and Transparency Assessment ITA Online)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.คู่มือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.  สืบค้นเมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564, 
ที่มา:https://www.udon4go.th/wpcontent/uploads/2020/05/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%8
8%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-ITA-Online-2020-Final.pdf 

ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. คู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564, ที่มา: 
https://itas.nacc.go.th/file/download/166636 

ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. เอกสาร
รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563.  สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564, ที่มา https://itas.nacc.go.th/file/download/113305 

 

https://itas.nacc.go.th/file/download/168360
https://www.udon4go.th/wpcontent/uploads/2020/05/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-ITA-Online-2020-Final.pdf
https://www.udon4go.th/wpcontent/uploads/2020/05/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-ITA-Online-2020-Final.pdf
https://itas.nacc.go.th/file/download/113305


 

  


