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บทสรุปผู้บริหาร 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment-
ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐภายใต้แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 ถีง พ.ศ. 2580) ในประเด็นที่ 21 การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นเครื ่องมือที ่พัฒนาระบบ
ราชการในสร้างสรรค์ตรวจวัดคุณภาพในการปฏิบัติราชการ จุดประสงค์
มุ ่งปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีการ
จัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ส่งเสริม
ให้เกิดความโปร่งใสของหน่วยงาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยครั้งแรกได้มีการประเมินแบบเอกสาร 
แตใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัฒนกรรมในระบบ ITA  onlineเพ่ือ
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง 
และการะประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกเอกสาร ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ   

ข้าพเจ้า นายจรัญ แจ้งมณี ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2 ได้เห็นถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)  จึงได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ในการบริหารราชการ 
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามหลักเกณฑ์การประเมิน  อาทิเช่น การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มาตรการป้องกันความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลภายรัฐทั้งข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
และเน้นย้ำให้บุคลากรทางศึกษาภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และสถานศึกษา
ในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฏหมาย ระเบียบราชการ นโยบายของกระทรวงศึกษา โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้พร้อมขับเคลื ่อนการปฏิบัติราชการภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ส่งเสริมให้เกดิความโปร่งใสของหน่วยงาน  
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 จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ได้รับการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการงานของหน่วยงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระบบออนไลน์  (ITA Online) คะแนนรวม 95.33 คะแนน ระดับ 
AAเป็นลำดับที่ 75 จากการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 225 แห่ง 
ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 85 คะแนน และยังเป็น 1 ใน 70 หน่วยงานในจังหวัดเชียงรายที่ผ่านการประเมิน 
จากทั้งหมด 145 หน่วยงานในจังหวัดเชียงราย ได้เข้ารับการประเมิน  อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  อันประกอบด้วย เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี มาตราการส่งเสริมคุณธกรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรฐาน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน มีผลคะแนนเท่ากับ 36.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม  
40 โดยพบว่าข้อการประเมิน ข้อ 01 ,023,026,26 และ 030 ยังไม่ เป็นตามแนวทางหลักเกณฑ์การประเมิน
ครบถ้วนไดต้ามท่ีมุ่งหวัง   

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ตั ้งเป้าหมายที่จะนำผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการประเมินจากรายงานฉบับนี ้ เพื ่อนำไปสู ่การ  
จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นต่อไป 
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บทนำ 
การประเม ิน ITA ม ีจ ุดประสงค์ม ุ ่ งปร ับปร ุงพ ัฒนาองค ์กรให ้มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบและ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสของหน่วยงาน 

1.หลักการและเหตุผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment- ITA)  ถ ื อ เป็ น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐภายใต้
แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 (พ.ศ. 2561  พ.ศ. 
2580) ในประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เครื่องมือที่พัฒนาระบบราชการใน
สร้างสรรค์ตรวจวัดคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือเพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบปัญหาการ
ดำเนินงานในการปฏิบัติราชการ ในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งผลการประเมินจะ
เป็นกระจกสะท้อนให้หน่วยงานของรัฐ มุ่งหมาย 
ที่จะได้การปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  ให้มีการจัดการข้อมูลข่าวสาร
อย่างเป็นระบบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสของหน่วยงาน รวมทั้ง
การให้บริการอำนวยความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการของผู ้มาติดต่อราชการได้ดียิ ่งขึ้น  
ด ังน ั ้นอาจเห ็นว ่าการประเม ิน ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA)  จึงไม่ได้เป็นแค่
เครืองมือในการพัฒนา แต่ย ังเป็นเครื ่องม ือที่
หน่วยงานของรัฐสามารถนำมา การจัดทำแนวทาง

มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจร ิตและ
ประพฤตมิิชอบในหน่วยงาน 

รายงานการว ิ เคราะห ์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ฉบับนี้ ประกอบด้วย
ผลคะแนนจากตัวช ี ้ว ัดทั ้ง 10 ต ัวช ี ้ว ัด ได ้แก่   
(1) การปฏิบ ัต ิหน ้าที ่  (2) การใช ้งบประมาณ  
(3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ
ดำ เน ิ น งาน  (7 )  ประส ิทธ ิ ภ าพการส ื ่ อสาร 
(8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยการ
ประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
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Transparency Assessment:  ITA)  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 มีการกำหนดกรอบแนวทาง
ในการดำเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการ
ประเมินในปีที ่ผ่านมา อีกทั ้งยังคำนึงถึงการเก็บ
ข ้ อม ู ลอย ่ า ง รอบด ้ านและหลากหลายม ิ ติ   
การกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตาม
หลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื ่อให้ผลการ
ประเม ินสามารถสะท้อนส ุขภาวะขององค ์กร 
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง  
โ ด ยม ี แบ ่ ง ออก เป ็ น  3  ด ้ า น  อั นป ร ะกอบ 
ด ้ วยส ่ วนท ี ่  1  การ เก ็บข ้อม ูลจากบ ุคลากร 
ในหน ่ วยงานภาคร ั ฐ  ( Internal Integrity and 
TransparencyAssessment: IIT) โดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อย
กว่า 1 ปี  ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ
หรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity 
andTransparency Assessment:  EIT)  โดยเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
ในช่วง และสุดท้าย ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
ransparencyAssessment:OIT)เป็นการตรวจสอบ
ระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
โดยมีคณะที ่ปร ึกษาการประเมิน ITA ในฐานะ
ผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญและคนกลาง ( third party)  เป็น 
ผ ู ้ ต ร วจสอบข ้ อม ู ล และ ให ้ ค ะแนน  พร ้ อม
ข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
ซึ ่งผลคะแนนครั ้งนี ้จะสะท้อนให้เห็นถึง ในการ
ปฏ ิบ ัต ิ งานการประเม ินค ุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment-ITA)  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
ในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้จะ
ช่วยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  ทราบข้อบกพร่อง จุดอ่อนและ
ข้อบกพร่องอันต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด ็นท ี ่ต ้องพ ัฒนา อ ีกท ั ้ ง รายงานฉบับนี้  
ยังจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป ซึ ่งจะมีบทบาท
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความ
สะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นดัง
เจตนารมณ์ของการประเมินประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสต่อไป
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2.แนวทางการประเมิน ITA online  
การประเม ินค ุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำป ี งบประมาณ  พ.ศ .  2564 น ับป ีที่  9  
จากเริ่มต้นใน ปี พ.ศ. 2556 ของการดำเนินการที่
ผ่านมา และเป็นปีที่ 4 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินใน
รูปแบบออนไลน์ ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการทำงาน
ร ่วมก ันของ  หน ่วยงานร ่วมกำก ับต ิดตามทั้ ง  
5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน 
ป.ป.ท. กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงาน
ปล ัดกระทรวงการอ ุดมศ ึกษา  ว ิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 
8,300 แห ่งท ั ่ วประเทศ เข ้าร ่วมการประเมิน  
ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ 
บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ กล่าวได้ว่าเป็น
การ ประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยใน
ปัจจุบันแนวทางการประเมิน ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ดังนี้ ส่วนแรก เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ หมายถึง 
หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ให้ประชาชนและสาธารณชนได้รับ
ทราบ ซึ ่งเป็นหลักการพื ้นฐานของการให้บริการ
ภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานซึ่ง
เป ็นแพลตฟอร ์ม อิเล ็กทรอน ิกส์  ออนไลน์  ที่
ผู้รับบริการและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นทางการมากที่สุด  
ส ่ วนท ี ่  2  เป ิด โอกาสให ้ เก ิ ดการมี ส ่ วนร่ วม  
อันหมายถึง หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเปิด
โอกาสให้ทุกคน ที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจ
ของหน่วยงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคลากรภายใน
หน่วยงาน และประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในภารกิจของหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการให้บริการภาครัฐ  และส่วนสุดท้าย 
เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก เทคโนโลยีสภาพสังคม และร ูปแบบ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปสู่โลกออนไลน์
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งล้วนส่งผลต่อการบริหารจัดการและ
การให้บริการภาครัฐ ที ่จะต้องมีการปรับปรุง
เปลี ่ยนแปลงไปเพื ่อให้ การดำเนินงานภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส และตอบสนองต่อ
ประชาชน 

กระทรวงศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนาวัตกรรมการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ิน งาน 
ของสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาในร ูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัฒนกรรมใน
ระบบ ITA  online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
ข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง และการะ
ประเมินมีประสิทธ ิภาพ ลดภาระงานด้ายเอก
เอกสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ 
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3.กรอบแนวทางการประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2564  กำหนดกรอบแนวทาง 
ในการดำเนินงาน ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยได้คำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่าง
รอบด้านและหลากหลายมิติ รวมไปถึงกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและ
ทางวิชาการ โดยมีการเก็บข้อมูล จาก 3 ส่วน ดังนี้ 

 2.1 การ เก ็บข ้อม ูลจากบ ุคลากร ในหน ่ วยง านภาคร ั ฐ  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า  
1 ปีได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง 
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2.2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสอบถามการรับรู ้และความ
คิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน  

2.3 การเป ิด เผยข ้อม ูลทาง เว ็บไซต ์ของหน่ วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA เป็นผู้ตรวจสอบ
ข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แบ่ง
ออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
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4.วิธีการประเมิน  
ระเบียบว ิธ ีการประเมิน  การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบ
การประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความ
สะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะทำให้การดำเนินการประเมินสามารถ ทำได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สำหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้  

ต ัวช ี ้ ว ัดการประเม ิน จำแนกออกเป ็น 10 ต ัวช ี ้ ว ัด  ได ้แก่  1) การปฏ ิบ ัต ิหน ้ าที่  
2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เครื่องมือที่
ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภ า ย ใ น  ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ  
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุง
ระบบ การทำงาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  
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กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากร

ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ตั้งแต่ระดับ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน  
ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงาน มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้ง
จำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2021 การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
จำนวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บ ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้IIT ด้วยตนเอง  

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษา นับตั ้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา การกำหนดขนาดตัวอย่างขั ้นต่ำ  
เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง  

3) เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับแบบ OIT) เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงาน
เขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึกษาท ี ่ เ ข ้ าร ับการประเม ินท ั ้ งหมด และไม ่ม ี การ  ค ัด เล ื อกกล ุ ่ มต ั วอย ่ า ง  
โดยผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสำรวจ  หน่วยงานละ 1 ชุด  
การตอบแบบสำรวจ OIT ในแต่ละข้อคำถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาระบุ URL 
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่  แหล่งที่อยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อ กรณีที่
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็น ทำให้เผยแพร่ข้อมูล  ได้ไม่ตรงตาม

รายละเอียดที่กำหนดหรือไม่
สามารถเผยแพร่ข้อมูลตาม
รายละเอียดที ่กำหนดตาม
แบบสำ ร ว จ  OIT ไ ด้  ใ ห้
หน ่วยงานอธ ิบายเหต ุผล
ความจำเป็นประกอบโดย
ละเอียด การประมวลผล
คะแนน  ม ี ข ั ้ น ตอนการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ค ะ แ น น
ตามลำดับ ดังนี้  
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ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล 
การประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
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5.ขั้นตอนการประเมิน 
ขั้นตอนการประเมิน สพฐ. ได้กำหนดรายละเอียดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะต้อง
ดำเนินการผ่านระบบ ITA Online จำแนกข้ันตอนการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการ
ประเมิน (2) ช่วงดำเนินการ ประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน โดยแต่ละช่วงจะมีขั ้นตอน 
และกรอบระยะเวลาดำเนินการพอสังเขป ดังนี้ 
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6.สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
             ในการดำเนินการขับเคลื่อนการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน 
ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซ ึ ่งมีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อให ้หน่วยงานภาคร ัฐทั่ว
ประเทศได้รับทราบปัญหาการดำเนินงานในการ
ปฏิบัติราชการ ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กร ซึ่งผลการประเมินจะเป็นกระจกสะท้อน
ให้หน่วยงานของรัฐ มุ่งหมายที่จะได้การปรับปรุง
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ราชการ และมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็น
ระบบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ส่งเสริมให้
เก ิดความโปร ่งใสของหน ่วยงาน รวมท ั ้ งการ
ให้บริการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความ
ต้องการของผู้มาติดต่อราชการได้ดียิ่งขึ้นภายใต้การ
ขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันปัญหาทุจริตภาย
หน่วยงานและปฏิบัติราชการด้วยโดยความโปร่งใส 
ของนายจรัญ แจ้งมณี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ซึ่งได้เน้นย้ำหลักความสำคัญในการ
ปฏิบัติราชการตามระเบียบ กฎหมายและตรวจสอบ
ได้ ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขต
พื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษาเช ียงรายเขต 2 
ได ้ดำเน ินการและการขับเคล ื ่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 จึงเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน อันจะเป็นต้นแบบ
ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ่ืน ๆ  สถานศึกษาในสังกัด  
             จากผลการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น 
ส ่งผลสะท้อนกลับมาเป็นคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ร ับการ
ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบออนไลน์  (ITA Online 2021 )  คะแนนรวม 
95.33 คะแนน ระดับ AA เป็นลำดับที่ 75 จากการ
ประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จำนวน 225 แห่ง โดยมีเพียง 204 
ส ำน ั ก ง าน เขตพ ื ้ นที่ ก า รศ ึ กษาประถมและ
มัธยมศึกษาจากทั้งหมด 225 เขตพ้ืนที่ ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ที่มา: รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หน้า 276 

โดยเปรียบเทียบการคะแนนการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาระบบออนไลน์  ( ITA Online) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   ซึ่งได้คะแนนรวม 85.73 คะแนน ผลการประเมินในระดับ A  โดยพบว่าการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเ ขต 2  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีคะแนนเพิ่มขึ้นจำนวน   จำนวน 9.60 คะแนน เปรียบเทียบกับคะแนน
ประเมินตั้งแต่ ปี 2558- 2564  

ดังแสดงในแผนภูมิรูปที่ 1 ITA Average Score พบว่า ระดับคะแนนของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีคะแนนที่เพ่ิมข้ึน  

หมายเหตุ  ตั้งแต่ปี 2561 มีการประเมินเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับแบบ 
OIT) เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 
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6.1ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาออนไลน์ จำนวน 225 เขต พบว่า 

    1. สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาท ี ่ม ีผลคะแนนอยู ่ ในเกณฑ์การประเม ินระดับ AA 
(Excellence) มีจำนวน 82 เขต คิดเป็นร้อยละ 36.44 

    2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ A (Very Good) 
มีจำนวน122 เขต คิดเป็นร้อยละ 54.22 

    3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ B ( Good) มี
จำนวน 19 เขต คิดเป็นร้อยละ 8.44 

4.และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ C (Fair) มี
จานวน 2 เขต คิดเป็นร้อยละ 0.89 

 
 
 
 
 
 
 

82, 36%

122, 54%

19, 9%2, 1%

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ จ ำนวน 225 แหง่

เกณฑก์ารประเมินระดบั AA

เกณฑก์ารประเมินระดบั A

เกณฑก์ารประเมินระดบั B

เกณฑก์ารประเมินระดบั C



 
รายงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตเพื้นที่การศกึษา 

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  

 13 

 

6.2ภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีประมาณพ.ศ. 2564 ของหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดเชียงราย จำนวน 145 
หน่วยงาน 

 
ที่มา: รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ประจำปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2564  สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศึกษาข้ันพื้นฐาน หน้า 67 
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       หากเท ียบภาพรวมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี
ประมาณพ.ศ. 2564 ของหน ่วยงาน
ภาครัฐภายในจังหวัดเชียงราย จำนวน 
145 หน่วยงาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
เป็นหนึ่งใน หน่วยงานที่ได้รับการผ่านการ
ประเมิน ตามแผนแม่บทการประเมิน 
ซ ึ ่ ง ต ้ อ ง เป ็ น ได ้ ร ั บคะแนน  ต ั ้ ง แต่   
85 คะแนนขึ้นไป มีหน่วยงานที่ไม่ผ่าน

การประเมินมากถึง 75 หน่วยงานคิด เป็น 51.72 เปอร์เซ็น โดยมีเพียง 70 หน่วยงาน ที่ผ่านการประเมิน 
คิดเป็น 48.28 เปอร์เซ็น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   เป็น 1 ใน 70 
หน่วยงานในจังหวัดเชียงรายที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่ นในการปฏิบัติราชการ
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2   

6.3 เปรียบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีประมาณ พ.ศ. 
2 5 6 4  ภ า พ ร ว ม
ระดับประเทศ 
 เ ป ร ี ย บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ เน ิ น ง านของ
หน่วยงานภาครัฐประจำปี
ประมาณ พ.ศ. 2564 มี
หน ่วยงานท ี ่ เข ้าร ับการ
ประเม ินท ั ้ งส ิ ้ น  8 ,300 
หน ่วยงาน โดยภาพรวม

พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศ ในปีพ.ศ 2564 เท่ากับ 81.25 คะแนน ผลการประเมิน 
ITA ของประเทศอยู่ในระดับระดับปานกลางที่ระดับผลการประเมิน (Rating Score) ระดับ B สูงขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 13.35 คะแนน ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศตลอดสามปีที่ผ่านมา

ผ่านการ
ประเมิน 

70 แห่ง

ไม่ผ่านการ

ประเมิน 75

แห่ง

หน่วยงำนภำครัฐภำยในจังหวัด

เชียงรำย 

จ ำนวน 145 หน่วยงำน

ผ่านเกณ ์85 คะแนน ไม่ผ่านเกณ ์85 คะแนน
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6.4 จากโดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบออนไลน์  ( ITA 
Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แยกออกเป็นตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเป็น 10 
ตัวชี้วัด และเปรียบเทียบกันดังนีด้ังนี้ 

 
              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนภูมิที่ 2 การเปรียบเทียบ ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระบบออนไลน์  (ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6.5 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังกล่าวสะท้อนให้ว่า   

6.6.1การเก ็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาคร ัฐ ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า  
1 ปีได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง 
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น ใน 5 ตัวชี้วัด มีคะแนนในระดับใกล้เคียงในปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับ 
AA หรือคะแนนมากกว่า 95 คะแนนขึ้นไป  

6.6.2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด  มีคะแนน 
ในระดับใกล้เคียงในปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับ AA หรือคะแนนมากกว่า 95 คะแนนขึ้นไป  

 

การปฏิบัติ
หน้าท่ี

การใช้งบ 
ประมาณ

การใช้
อ านาจ

การใช้
ทรัพย์สิน

ของราชการ

การแก้ไข
ปัญหาการ

ทุจริต 

คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิ 
ภาพการ
สื่อสาร 

การปรับปรุง
การท างาน 

การเปิดเผย
ข้อมูล 

การป้องกัน
การทุจริต

ปีพ.ศ. 2563 99.84 97.76 99.18 97.97 99.46 99 97.47 98.75 95.28 37.5

ปีพ.ศ. 2564 99.87 96.32 99.07 98.06 98.77 98.91 98.15 99.13 80.92 100

99.84 97.76 99.18 97.97 99.46 99 97.47 98.75
95.28

37.5

99.87
96.32

99.07 98.06 98.77 98.91 98.15 99.13

80.92

100
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เปรียบเทียบคะแนน ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564
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6.6.3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว ็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่
เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล
และให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แบ่งออกเป็น 
2 ตัวชี้วัด พบว่า  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  มีคะแนนลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับ B  
หรือคะแนนระหว่าง 75-84.99  แต่ใน ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีคะแนนเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับ 
AA ได้รับคะแนนเต็ม 100 

1) ในการเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ของบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับ  ผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากร
เข้าในระบบ ITA Online 2021 ในการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้มีการเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้  
IIT ด้วยตนเอง จำนวนทั้งสิ้น  63   คน แยกเป็น   ผู้บริหาร จำนวน 3  คน  ผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน10 
คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 33  คน  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 
จำนวน  17  คน  

ตัวชี้วัดที่ 1 การ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยข้อคำถามในตัวชี้วัดนี้
ประกอบด้วยคำถาม 6 คำถาม อาทิเช่น 
การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ ื ่นจากผ ู ้มาต ิดต ่อเพ ื ่ อแลกก ับการ
ปฏ ิบ ัต ิ งาน การอน ุม ัต ิอน ุญาตหรือ
ให ้บร ิการ และการปฏ ิบ ัต ิ งานหรือ
ให้บริการแก่ผู ้ที ่มาติดต่อให้เป็นไปตาม
ข ั ้ น ตอนและร ะยะ เ ว ลาท ี ่ ก ำหนด 
พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ใ น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น 
 ม ีผลคะแนนเท ่าก ับ 99.87 คะแนน 
ระดับการประเมิน AA 

 
 
 

5%
16%

52%

27%

ผู้ตอบแบบสอบถาม I IT

ผู้บริหาร

ผู้อ าวยการกลุ่ม

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว
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ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยข้อคำถามในตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยคำถาม 
6 คำถาม อาทิเช่น ความถูกต้องในการเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง 
ฯลฯ และการรับรู้เกี ่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน มีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ  
การจัดซื้อจัดจ้าง การมีส่วนในการตรวจสอบการใช้จ่าย มีผลคะแนนเท่ากับ 96.32 คะแนน ระดับการ
ประเมิน AA  

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยข้อคำถามในตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยคำถาม 6 
คำถาม อาทิเช่น การสั ่งการของผู ้บังคับบัญชาให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี ่ยงต่อการทุจริต   
และการคัดเลือกผู ้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่ างเป็นธรรม  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน การซื้อขายตำแหน่ง การแทรกแซงจาก  
ผู้มีอำนาจ มีผลคะแนนเท่ากับ 99.07 คะแนน ระดับการประเมิน AA  

ตัวชี ้ว ัดที ่ 4 การใช้ทรัพย์ส ินของราชการ โดยข้อคำถามในตัวชี ้ว ัดนี้
ประกอบด้วยคำถาม 5 คำถาม อาทิเช่น การไม่นำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้
กลุ่มหรือพวกพ้อง ความสะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการในหน่วยงานไปใช้
ปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานท่าน การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ผลคะแนน
เท่ากับ 98.06 คะแนน ระดับการประเมิน AA 

ตัวชี ้ว ัดที ่  5 การแก้ไขปัญหาการทุจร ิต  โดยข้อคำถามในตัวช ี ้ว ัดนี้
ประกอบด้วยคำถาม 4 คำถาม อาทิ  
การทบทวนนโยบายหร ือมาตรการ
ป ้องก ันการท ุจร ิตในหน ่วยงานให ้มี
ประสิทธิภาพ และการจัดทำแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน ่วยงาน ม ีผลความค ิดเห ็นต ่อการ
ดำเน ินการของหน่วยงานในกรณีท ี ่มี  
ผู้ร้องเรียนการทุจริตภายในหน่วยงาน ทั้ง
ในด้านความสะดวกในการร้องเรียนและ

ส่งหลักฐาน การติดตามผลการร้องเรียน ความมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อตัวผู้ร้อง และความมั่นใจว่า
หน่วยงานจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา มีผลคะแนนเท่ากับ 98.77 คะแนน ระดับการประเมิน AA 

การประเมินบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ของบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ซึ ่งเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน  
และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหมาะสมหรือไม่ 
เพียงใด อย่างไร และอยู่ในระดับใด จึงสะท้อนได้ว่า บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเข้าใจใน
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การดำเนินมาตราการป้องกันการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นจากผู้ มาติดต่อเพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาตหรือให้บริการ และการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีความเข้าใจการในการเบิกจ่ายเงินการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็น
อย่างดี รับรู้แผนการใช้จ่ายเงิน มาตรการป้องกันการทุจริต แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน อีกทั้งบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของ  
ผู้ริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อาทิ  การสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ  จึงสะท้อนให้เห็นคะแนนในส่วนนี้ ที่อยู่ในระดับ 
AA ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ยังคงรักษามาตราฐานบริหารงานทั้งด้าน การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  หรือดำเนินกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าวให้ดียิ ่งขึ้น  
จะทำให้คะแนนในส่วนอยู่ในระดับ AA  

2) การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) โดยเก็บข้อมูลจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อย
กว่า 50 ตัวอย่าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้มีการเก็บข้อมูลตัวอย่าง  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง จำนวนทั้งสิ้น  360   คน แยกเป็น  ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 18 คน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 342 คน  

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 

โ ด ย ข ้ อ ค ำ ถ า ม ใ น ต ั ว ช ี ้ ว ั ด นี้

ประกอบด ้วยคำถาม 5 คำถาม  

อาทิ เจ้าหน้าที่ไม่ร้องขอหรือไม่เรียก

รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน

ใดเพื ่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติอนุญาต หรือให้บริการ การให้

ข้อมูลเกี ่ยวกับการดำเนินการหรือ

บริการต่างๆ ของหน่วยงานอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีผลคะแนนเท่ากับ 98.91 คะแนน ระดับการประเมิน AA 

5%

95%

ผู้ตอบแบบสอบถาม I IT

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยข้อคำถามในตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วย
คำถาม 5 คำถาม อาทิ การรับรู้เกี่ยวกับช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน  
และการให้บริการมี ลักษณะการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานมีช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายและไม่
ซับซ้อน มีผลคะแนนเท่ากับ 98.15 คะแนน ระดับการประเมิน AA  

ตัวชี ้วัดที ่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยข้อคำถามในตัวชี ้ว ัดนี้
ประกอบด้วยคำถาม 5 คำถาม อาทิ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานหรือการให้บริการเพื่อให้ผู้มา
ติดต่อหรือรับบริการเกิดความสะดวกรวดเร็ว  การเปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อ ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น ผลคะแนน
เท่ากับ 99.13 คะแนน ระดับการประเมิน AA  

การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) ซึ่งเก็บข้อมูลจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ซึ่งเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ต่อบุคคลภายนอกสำนักงาน 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพ 
และมีคุณภาพเหมาะสมหรือไม่  
เพียงใด อย่างไร และอยู่ในระดับ
ใด  จากผลคะแนนด ั ง กล ่ า ว 
สะท้อนให้เห็นว่า บุคคลภายนอก
เห็นว่าการปฏิบัต ิราชการของ
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศ ึ กษาประถมศ ึ กษา
เชียงราย เขต 2  เจ้าหน้าที่ไม่ร้อง
ขอหรือไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื ่นใดเพื ่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาต หรือให้บริการ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการหรือบริการต่างๆ  
มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการให้บริการมี ลักษณะการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานมีช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายและไม่ซับซ้อน และให้บริการเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือ
รับบริการเกิดความสะดวกรวดเร็ว  การเปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อ ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป  
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น  
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3) การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ หลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2   

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  อันประกอบด้วย โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร 
อำนาจหน้าที ่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง  
ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ แผนดำเนินงานประจำปี 
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน หรือการบริการ ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ แผนการใช้จ่าย รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานผลการใช้จ่าย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นโนบายการบริหารทรัพยากร บุคคคล หลักเกณฑ์การบริหาร
บุคคล แนวปฏิบัติการจัดการเรื ่องร้องเรียน ช่องทางแจ้งร้องเรียน ข้อมูลเชิงสถิติเรื ่องเรื ่องร้องเรียน 
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  มีผลคะแนนเท่ากับ 80.92 คะแนน  
ระดับการประเมิน B จากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ยังขาดการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการตามแนวทางหลักเกฏฑ์การประเมิน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามการเปิดเผยข้อมูลการการดำเนินกิจกรรมตามหลักเกฏฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  อันประกอบด้วย เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การดำเนินการเพ่ือจัดความเสี่ยงการ
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานการกำกับติดตาม
ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มาตราการส่งเสริมคุณธกรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การ
ดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน มีผลคะแนนเท่ากับ 100 
คะแนน ระดับการประเมิน AA จากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดด้ำเนินการปฏิบัติตามแนวงทางหลักเกณฑ์การประเมิน และนำรายงานการ
วิเคราะห์ หากพิจารณาแต่ละ OIT และเอกสารการประเมินทางเว็บไซค์และข้อทักท้วงของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน ตามรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาแก้ไขปรับปรุงทำให้ได้รับคะแนน
การประเมินในระดับที่สูงขึ้น  
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1.ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
9 ข้อ , 4

2.การบริหารงาน 
จ านวน 8 ข้อ , 4

3.การบริหารเงิน
งบประมาณ จ านวน 7 

ข้อ , 4

4.การบริหารทรัพยากร
บุคคล จ านวน 4 ข้อ , 4

5.การส่งเสริมความ
โปร่งใส จ านวน 5 ข้อ , 

4

6.การป้องกันการทุจริต 
จ านวน 8 ข้อ , 10

7.มาตราการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
จ านวน 2 ข้อ , 10

แผนภูมิสัดส่วนคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
รายตัวชี้วัดย่อย
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ผลจากการกลั่นกรองคำชี้แจงของหน่วยงาน จำนวน 14,456 ข้อจาก 3,051 หน่วยงานพบ
สาเหตุหรือปัญหาและรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด”สาเหตุและปัญหาที่
ส่งผลต่อค่าคะแนน OIT รายข้อ โดยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาได้นำประเด็นที ่เป็น
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  จากรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานรัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หน้า 84-87 
มาเป็นแนวทางการแก้ไข จำนวน 5 หัวข้อ ดังนี้ 

ข้อ ประเด็นการประเมิน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข

โดยเร่งด่วน 

01 
 

โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
ที่เป็นปัจจุบัน 
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ 
และการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกต ัวอย ่างเช ่น กล ุ ่ม/หน ่วยใน
หน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น 

หน่วยงานมักมีการนำกฎหมาย
จัดต้ังหน่วยงานมาใช้ในการ
เผยแพร่และตอบ OIT โดยไม่ได้
แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ และในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ไม่ได้คะแนนมักไม่มีการเปิดเผย
โครงสร้างของฝ่ายการเมือง 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน

ที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน 

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

 o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน (แบบ สขร.1) 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย 
งานที่ซื ้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื ้อหรือ
จ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป เลขท่ีและวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณี
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเดือนนั้น) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ดำเนินการไม่ครบทุก
เดือน ตั้งแต่เริ่ม
ปีงบประมาณถึงเดือน
มีนาคม โดยเดือนที่ไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานไม่ได้ลงข้อมูล 
อีกท้ังบางหน่วยงานไม่ได้
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นรายเดือน และหลาย
หน่วยงานไม่ได้เผยแพร่ 
ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

026 การดำเนินการตาม
นโยบาย 
การบร ิหารทร ัพยากร
บุคคล 

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
o แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบร ิหารและพัฒนาทรัพยากร
บ ุ ค ค ล  อ ย ่ า ง น ้ อ ย ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคน
เก ่ ง เพ ื ่ อปฏ ิบ ัต ิ งานตามภารก ิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร  การสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ส่งผลให้ไม่
สามารถดำเนินกิจกรรม 
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
ได ้
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ข้อ ประเด็นการประเมิน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน

ที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน 

  คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บ ุ คล ากร  กา รประ เม ิ นผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากร 
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอด
รับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ
เป ็นไปตามกิจกรรมที ่อย ู ่ภายใต้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามข้อ o25 

 

027 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบร ิหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับ 
ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 อย่างน้อยประกอบด้วย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร 
o การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญกาลังใจ 
 
 
 
 
 

หน่วยงานแสดง
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่
ครบถ้วนตามองค์ประกอบ
ข้อมูลที่กำหนด 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข

โดยเร่งด่วน 

030 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงช่องทางที ่บ ุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื ่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช ่องทางท ั ่วไป เพ ื ่อเป ็นการ
คุ ้มครองข้อมูลของผู ้แจ ้งเบาะแส 
และ เพ ื ่ อ ให ้ สอดคล ้ องก ับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 
 

ห น ่ ว ย ง า น ไ ม ่ ไ ด ้ แ ยก
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเป็นการเฉพาะจาก
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ทั่วไป เพื่อรักษา
ความลับของผู้ แจ้ง และ
หน ่ วยงานบางแห ่ ง ใช้
ช ่องทางออนไลน์อื ่นไม่
เชื ่อมโยงกับเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

 



 
รายงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตเพื้นที่การศกึษา 

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  

 27 

 

7.การนำผลการประเมนิ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสูก่ารปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายตัวชี้วัด 

พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี้  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จึงได้จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติ การกำหนด ผู้รับ ผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล ประกอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ประเด็นการประเมิน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ วิธีดำเนินการ/แนว
ทางการปฏิบัติ 

ระยะเวลาเนินการ
แล้วเสร็จ 

กำหนดตัว
ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม/รายงาน
ผล 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้าง
กา รแบ ่ ง ส ่ ว นร าชกา รข อ ง
หน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน 
o ประกอบด ้ วยตำแหน ่ งที่
สำคัญ และการแบ่งส ่วนงาน
ภายใน ยกตัวอย่างเช่น กลุ ่ม/
หน ่วยในหน่วยงาน และ ก.
ต.ป.น. เป็นต้น 

1.มอบหมายให้กลุ่ม
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ/กลุ่ม
อำนวยการ 
2.ดำเนินการปรับปรุง
และนำข้อมูลแผนผัง
แสดงโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการของ
หน่วยงาน อัน 

ภายในวันที่ 7 
มิถุนายน 2565  

กลุ่มเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ/กลุ่ม
อำนวยการ 

รายงานผลการ
ดำเนินการดังกล่าว
ภายใน 10 มิถุนายน 
2565 



 
รายงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตเพื้นที่การศกึษา 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ วิธีดำเนินการ/แนว
ทางการปฏิบัติ 

ระยะเวลดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

กำหนดตัว
ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม/รายงาน
ผล 

   ประกอบด้วยตำแหน่งที่
สำค ัญ และการแบ่ ง
ส่วนงานภายใน เข้าสู่
เว็บไซค์ของสำนักงาน
ขตเพ ื ้นท ี ่ การศ ึ กษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2  ตามแนวทาง
แก้ไขหมายเลข 1 

   

23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข อ ง ส ำ น ั ก ง า น ข ต เ พ ื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2ประกอบด้วย 
• ข ้อม ูลรายละเอ ียดผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น 
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ 
 

1.กำหนดให้กลุ่ม
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ งานพัสดุเป็น
ผู้จัดทำรายงานสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง เสนอ
ต่อผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

รายงานสรุปผลการ
จัดซื ้อจ ัดจ้าง เป็น
ป ร ะ จ ำ ท ุ ก เ ด ื อ น 
เ ร ิ ่ ม ต ้ ง แต ่ เ ด ื อน 
ตุลาคม 2564 ถึง 30 
กันยายน 2565 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และบัญชี  งานพัสดุ 

ติดต่อการรายงานทุก
เดือนโดยผู้อำนวยการ
ก ล ุ ่ ม บ ร ิ ห า ร ง า น
การเงินและสินทรัพย์ 



 
รายงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตเพื้นที่การศกึษา 

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ วิธีดำเนินการ/แนว
ทางการปฏิบัติ 

ระยะเวลา
ดำเนินการแล้ว

เสร็จ 

กำหนดตัว
ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม/รายงาน
ผล 

  หรือจ้าง รายชื ่อผู ้เสนอราคา
และราคาที ่เสนอ ผู ้ได้ร ับการ
ค ัด เล ื อกและราคาท ี ่ ต กลง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ 
และวันที่ของสัญญาหรืออตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
• เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 
* กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 
 
 

2.ดำเนินประชาสัมพันธ์
ผ่านทางระบบเว็บไซค์ 
สำนักงาน และสื ่อสาร
ออนไลอ่ืน ๆ 
 

   



 
รายงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตเพื้นที่การศกึษา 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ วิธีดำเนินการ/แนว
ทางการปฏิบัติ 

ระยะเวลา
ดำเนินการแล้ว

เสร็จ 

กำหนดตัว
ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม/รายงาน
ผล 

025 นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

• เป ็นนโยบายหร ือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
ในปี พ.ศ. 2565 
• แสดงนโยบายของผู้บริหาร
สูงสุด หรือแผนการบริหารและ 
พ ัฒนาทร ั พย าก รบ ุ ค คล ที่
กำหนดในนามของหน่วยงาน 

1 . ก ำ ห น ด น โ ย บ า ย
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที ่กำหนดในนามของ
สำน ักงานเขตพ ื ้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
2.แต่งตั้งคณะทำงาน
เพ่ือจัดทำแผนการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วย  
การวางแผนกำลังคน 
 

31 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
/กล ุ ่มพ ัฒนาคร ูและ
บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร
ศึกษา/กลุ ่มกฏหมาย
และคด ี

น ำ เ ส น อ แ ผ น ก า ร
บร ิหารและพ ัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยัง
ใช้บังคับในหน่วยงาน
ในปี พ.ศ. 2565 ต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ขตเพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 



 
รายงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตเพื้นที่การศกึษา 

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ วิธีดำเนินการ/แนว
ทางการปฏิบัติ 

ระยะเวลา
ดำเนินการแล้ว

เสร็จ 

กำหนดตัว
ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม/รายงาน
ผล 

   การสรรหาคนดีคนเก่ง
เพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
การพัฒนาบุคลากร 
การสร้างทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การ
พัฒนา คุณภาพชีวิต  
การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การ
ประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากร 
3.กำหนดวันเวลาและ
งบประมาณ ปฏิบัติตาม
แผนการบริหารและ 

   



 
รายงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตเพื้นที่การศกึษา 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ วิธีดำเนินการ/แนว
ทางการปฏิบัติ 

ระยะเวลา
ดำเนินการแล้ว

เสร็จ 

กำหนดตัว
ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม/รายงาน
ผล 

   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไว้อย่างชัดเจนและ
วิธีการดำเนินการ 
4.รายงานแผนการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้
ผู้บริหารนำมาปฏิบัติใช้
ในสำนักงาเขตพ้ืนที่
การศึกษาปรถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
 
 
 
 
 

   



 
รายงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตเพื้นที่การศกึษา 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ วิธีดำเนินการ/แนว
ทางการปฏิบัติ 

ระยะเวลา
ดำเนินการแล้ว

เสร็จ 

กำหนดตัว
ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม/รายงาน
ผล 

026 การดำเนินการตาม
นโยบาย 
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

• แสดงการดำเนินการที่มีความ
สอดรับตามนโยบาย 
หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในข้อ o25 
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 
2565 ทรัพยากรบุคคล  
 

รายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. 2565 ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการดำเนินการ
ในปีงบประมาณถัดไป 

รายงานผลการ
ดำเนินการภายใน 
30 มิถุนายน 2565 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
/กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา/กลุ่มกฏหมาย
และคดี 

รายงานผลการ
ดำเนินการดังกล่าว
ภายใน 30 มิถุนายน 
2565 

027 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ 
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 
2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 
•การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 
• การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

1.มอบหมายให ้กลุ่ ม
บ ร ิ ห า ร ง า น บ ุ ค ค ล 
รวบรวมหลักเกณฑ์การ
บ ร ิ ห า ร แ ล ะพ ั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี 
.ศ. 2565ประกอบด้วย 

ดำเนินการภายใน 
30 มิถุนายน 2565 

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
กลุ่มเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

รายงานผลการ
ดำเนินการดังกล่าว
ภายใน 30 มิถุนายน 
2565 



 
รายงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตเพื้นที่การศกึษา 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ วิธีดำเนินการ/แนว
ทางการปฏิบัติ 

ระยะเวลา
ดำเนินการแล้ว

เสร็จ 

กำหนดตัว
ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม/รายงาน
ผล 

  • การพัฒนาบุคลากร 
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร 
• การให้คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญกำลังใจ 

• การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 
• การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 
• การพัฒนาบุคลากร 
• การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 
• การให้คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญกำลังใจ 
2.จัดไว้เป็นหมวดหมู่ที่
ชัดเจน ให้ผู้สนใจสามารถ
ศึกษาได้โดยละเอียด 
3.มอบหมายกลุ่มกลุม่
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ปรับปรุงเผยแพร่ในเว็บไซค์
ของสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ วิธีดำเนินการ/แนว
ทางการปฏิบัติ 

ระยะเวลา
ดำเนินการแล้ว

เสร็จ 

กำหนดตัว
ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม/รายงาน
ผล 

030 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน 
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ
หน่วยงาน โดยแยกต่างหาก 
จากช่องทางการร้องเรียนเรื่อง
ทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูล 
 

มอบหมายกลุ่มกลุ่ม
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ปรับปรุง 
จัดทำช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 โดยอย่างน้อย 
 
 

ดำเนินการภายใน 
30 มิถุนายน 2565 

กลุ่มเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ/กลุ่ม
กฏหมายและคดี 

รายงานผลการ
ดำเนินการดังกล่าว
ภายใน 30 มิถุนายน 
2565 



 
รายงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตเพื้นที่การศกึษา 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ วิธีดำเนินการ/แนว
ทางการปฏิบัติ 

ระยะเวลา
ดำเนินการแล้ว

เสร็จ 

กำหนดตัว
ผู้รับผิดชอบ 

การติดตาม/รายงาน
ผล 

  ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการ
จัดการ 
เรื่งร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป
ยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ต้องมีรายละเอียดผู้
ร้องเรียน และเก็บ
รักษาข้อมูลดังกล่าว
เป็นความลับของทาง
ราชการดัง แนว
ทางแก้ไขหมายเลข 3 
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แนวทางแก้ไขหมายเลข 1 
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แนวทางแก้ไขหมายเลข 2 
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แนวทางแก้ไขหมายเลข 3 
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ภาคผนวก 
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