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ค ำน ำ 

มำตรกำรสง่เสรมิคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
................... 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงาน
ภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้ งใจ
ชองหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1)  การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ  (4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื ่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การ เปิดเผยข้อมูล และ      
(10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Open Data) ซึง่ผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมิน
ครั้งนี้  จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมภิบาล และประการ
สำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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หลักกำรและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ
เนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ ์เขต 1  

  1.1 ผลการประเมิน ITA ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน    95.74  คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ   AA  โดย ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการดำเนินงาน  
ได้คะแนนสูงสุด   99.33  คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9   การเปิดเผยข้อมูล 
ได้คะแนน  93.14  คะแนน 
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  1.2 เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 (2559-2564) สรุปได้ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดบั ผลต่างของคะแนน พฒันาการ 

2560 85.11 สูงมาก +1.07 เพิ่มขึ้น 

2561 81.65 สูงมาก -3.46 ลดลง 

2562 91.12 A +9.47 เพิ่มขึ้น 

2563 96.35 AA +5.23 เพิ่มขึ้น 

2564 95.74 AA -0.61 ลดลง 
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 1.3 ผลการประเมิน ITA รายตัวชี้วัด 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนน ได้ดังนี้ (เกณฑ์
การผ่าน 85 คะแนน) 

 

ล าดบัท่ี ตวัช้ีวดัท่ี ประเด็นตวัช้ีวดั คะแนน ระดบั หมายเหตุ 

1 6 คุณภาพการด าเนินงาน 99.33 AA ผ่าน 

2 3 การใชอ้  านาจ 98.93 AA ผา่น 

3 1 การปฏิบติัหนา้ท่ี 97.65 AA  ผา่น 

4 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 96.97 AA ผา่น 

5 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 96.84 AA ผา่น 

6 2 การใชง้บประมาณ 96.63 AA ผา่น 

7 5 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 95.76 AA ผา่น 

8 4 การใชท้รัพยสิ์นทางราชการ 95.16 AA ผา่น 

9 10 การป้องกนัการทุจริต 93.75 A ผา่น 

10 9 การเปิดเผยขอ้มูล 93.75 A ผา่น 

 

หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน 
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ระดบั ความหมาย คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00-100.00 ผ่าน 

A Very Good 85.00-94.99 ผ่าน 

B Good 75.00-84.99 ไม่ผ่าน 

C Fair 65.00-74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00-64.99 ไม่ผ่าน 

E Extremely Poor 50.00-54.99 ไม่ผ่าน 

F Fail 0-49.99 ไม่ผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             6 

 
                                                                                                       ปี 2563                 ปี 2564 

 

การนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564            
(ITA Online 2021) ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
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กำรวิเครำะหข์้อมูล 

1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency  
Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ  29.05  บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานสำนักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ  
ตามข้ันตอนและเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม  รวมไปถึง การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  เต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ การไม่มีพฤติกรรม การเรียกรับเงินและให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ และพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต   

อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ  95   
 
 
 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95 ) จำนวน 5  ตัวช้ีวัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวม ได้คะแนน  97.65   เป็นคะนนจากการประเมินความรับรู้ 
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือดำเนินการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานแต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานให้ความสำคัญมากขึ ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อการ
ให้บริการของผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

(2) ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ โดยรวมคะแนนได้เท่ากับร้อยละ 96.63  เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้อง กับการ
ใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์ แก่ตนเอง
และพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื ่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย สะท้อนให้เป็นว่ามีการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณและมี
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใส 

(3) ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.93    เป็นคะแนนจาการประเมินการ 
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับกา ร
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื ่อมั ่นต่อการใช้อำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
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(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.16 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลการ
ภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า บุคลากรได้
รับทราบและนำไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

(5) ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อย 95.76    เป็นคะแนน  
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจรติอย่างจริงจังโดยหน่วยง านมีการจัดทำ
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ว่า
ในปีที่ผ่านมา มีการสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้ สร้างความ
ตระหนัก และร่วมกันกำหนดแผนงานการป้องกันการทุจริต  ในระดับเขตพ้ืนที่ อย่างไรก็ดี ก็ควรให้ความสำคัญมาก
ขึ้นในเรื่องการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
2.  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู ้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ตัวชี ้ว ัดที ่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ   29.31  (เป็นคะแนนที ่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว ) 
บ่งชี้ให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงาน  ว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งเป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ 
อย่างไรก็ดีมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ โดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละ
ตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 95 

 จุดแข็ง ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95 จำนวน  3  ตัวช้ีวัด คือ 

(1)  ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.33    เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของผู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้อ
งอยูเหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ เรียกรับสินบนนอกจากนี้หน่วยงานได้มีการพัฒนาปรับปรุง
เพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดี ซึ่งมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้ง
มีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับวิธีการขั้นตอนให้ดียิ ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน 
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(2) ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  96.87    เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มี
ช่องทางการให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับก ารดำเนินงาน 
การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อน
ถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้วส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3)  ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการทำงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.97  เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการทำงาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น  ซึ่งหน่วยงานควรมีการดำเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

3.  ผลการประเม ินตามแบบว ัดการเป ิดเผยข ้อม ูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ  97.38  (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว )        
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานยังมีความบกพร่องในการวางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ และไม่เป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพนยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล ทำให้ต้องมีการพัฒนาระบบและวิธีการทำงานเพื่อให้ได้ตา ม
จุดมุ่งหมายที่ตั ้งไว้โดยมีจุดแข็งและจุดที ่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี ้อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที ่ต้องพัฒนาไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  มีคะแนน 93.75 คะแนน  ประกอบด้วย   
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  

  9.2 การบริหารงาน  
  9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
  9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
ตัวช้ีวัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  มีคะแนน 93.75  คะแนน  ประกอบด้วย 

10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
  10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
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จุดแข็ง คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน   
(2) ตัวชี้วัดที่ 9.2  การบริหารงาน 
(3) ตัวชี้วัดที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(4) ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
  จุดที่ต้องพัฒนา คือ 

(1)  ตัวชี้วัดที่ 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ 
(2) ตัวชี้วัดที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 
(3) ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   
มีคะแนน 0.00 เป็นคะแนนมาจากการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
4.  ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

 4.1  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับ A ในตัวชี้วัดที่  9   
การเปิดเผยข้อมูล  บ่งชี้ให้เห็นว่า  หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้
ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นใน
การพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล (1)การบริหารเงินงบประมาณ 

 
 
(2)  การส่งเสริมความโปร่งใส 
 

พัฒนาเจ้าหน้าที่การเงินให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
เบิกจ่ายงบประมาณและ
ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้มีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนหลัง
ได้ 
พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือสอบ
ทานของข้อมูลการติดต่อ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการ
ทุจริต 

(1) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วย 
(2) การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
 

(1)เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตที่ชัดเจนและเป็น
แบบอย่างได้ 
 

 

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด  คือ ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูลและ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

           ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 ซึ่งเป็นผลการประเมินตามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT)        มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล 1.ตัวชี้วัดที่  9.3  การบริหารเงิน

งบประมาณ 
2.การส่งเสริมความโปร่งใส 

93.75 

ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 1.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
-การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกัน
การทุจริต 
-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(2)มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
-มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน   
3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง   

93.75 



 
4.มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5.มาตรการป้องกันการรับสินบน   
6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม   
7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   
 

 
 ผลการประเมินข้างต้น  ชี้ให้เห็นว่า  สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  คือ 
ตัวช้ีวัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล   
หน่วยงานควรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน 

ให้เป็นสาธารณชนทราบ ประกอบด้วย 5 ประเด็น คือ (1)ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2)การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ          
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ 

ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) 
การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้น แสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้อีก 
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ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำมำตรกำรเพือ่ขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ภำยในหน่วยงำนให้ดีขึน้ 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การกำกับ
ติดตาม 

(1) การเปิดเผยข้อมูล (9.3) การบริหารเงิน
งบประมาณ 

 

จัดทำแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

-รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ       
สิ้นปีงบ 
ประมาณ 

 

(2) การเปิดเผยข้อมูล (9.5) การส่งเสริม
ความโปร่งใส 

จัดทำแนวทางการดำเนินงานเรื่องการ
ร้องเรียนให้มีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

กลุ่ม
กฎหมาย
และคดี 

-รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ       
สิ้นปีงบ 
ประมาณ 

 
(3)มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน

การทุจริตที่ถูกต้อง 
กฎหมาย
และคดี 

 -รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ       
สิ้นปีงบ 
ประมาณ 
 
 

(4) การพัฒนาระบบบริการเพ่ือต่อต้านการทุจริต
และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  โดยจัดอบรมให้
ความรู้ “การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร
ภาครัฐและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ตื่นตัว
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบด้วย
ระบบออนไลน์(On Line) 
 

โดยจัดอบรมเรื่องเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 

อำนวยการ 
 
 
 
 

(5) กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
ทุกรูปแบบ โดยเสริมสร้างค่านิยมต้านทุจริตสร้าง
สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ผู้รับบริการ ผู้ติดต่อราชการได้ตระหนักร่วม
ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 

 อำนวยการ 
 



(6)จัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงานของ
กลุ่มต่างๆ ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต/กำหดน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติ มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานของกลุ่มให้บุคคล
ภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้
ชัดเจน  

ทุกกลุ่ม 

(7)ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
สังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

อำนวยการ
และ DLICT 

(8)การเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการ
ให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดทำประกาศไม่เรียกร้องผลประโยชน์
อ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการ
จัดทำประกาศไม่เรียกรับผลประโยชน์
หรือทรัพย์สินใดๆ 

กฎหมาย
และคดี 

(9)เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน 
การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากรและ
สาธารณชนรับทราบ 

กฎหมาย
และคดี 

(10)มีการมอบหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ
งาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(1)สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการทำงาน 
(2)ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องความ
เป็นธรรมในการประเมิน เพื่อเพ่ิมความ
ตระหนักให้กับผอ.กลุ่มหน่วย 

บริหาร
บุคคล 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน/ 
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน 

  มาตรฐานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
❖ ด้านที่ 1 การบริการ         
➢ การรับ-ส่งหนังสือราชการ         
➢ ศูนย์อำนวยความสะดวก                
➢ การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง   
➢ การใช้ห้องประชุม                  
➢ การส่งไปรษณีย์                           
➢ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน                 
➢ การขอพระราชทานเพลิงศพ                                                       
➢ การขอสำเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการ (กพ.7) หรือ ก.ค.ศ.16            
➢ การขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ                                 
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➢ การให้คำปรึกษาในการจัดตั้งงบประมาณ 
➢ การขอรับรองสลิปเงินเดือน                 
➢ การจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.)  
➢ การบริการสื่อการเรียนการสอน 

❖ การขอหนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือขอประกันปล่อยตัวชั่วคราว   
❖ ด้านที่ 2 การปฏิบัติงาน 
➢ การลงเวลาการมาปฏิบัติราชการโดยระบบสแกนลายนิ้วมือ    

➢ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการส่ือสาร    

➢ การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 งบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
➢ การขออนุมัติโครงการและการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกิจกรรม    
➢ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี     
➢ การใช้ทรัพย์สินของราชการ        
➢ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง     
➢ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน    
➢ การยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ภายในสำนักงานฯ      
➢ การเบิกจ่ายพัสดุสำนักงานฯ และวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง     
➢ การป้องกันความเสี่ยงการทุจริตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
➢ การพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา เช่น การเข้าค่ายพักแรม    
➢ แนวทางการไปประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน     
➢ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

❖ การส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ    
❖ ด้านที่ 3 การประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากร 
➢ การประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากร       
➢ มาตรการประหยัดงบประมาณ        
➢ การนิเทศเชิงพ้ืนที่         

❖ ด้านที่ 4 สิ่งแวดล้อม ความสะอาด และความปลอดภัย 
➢  อาคารสถานที่          
➢  การอยู่เวรยาม   
➢  ความปลอดภัย        

 

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


