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บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสุรินทร์  ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และนําข้อเสนอแนะ ไป
จัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติพร้อมทั้งนําผล
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และ
กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ไม่น้อยกว่า 50
คน โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ     
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต  

สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออนไลน์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์สรุปผล ได้ดังนี้  

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสุรินทร์ 

1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต ได้คะแนนการประเมินผลการดําเนินงานดังนี้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AAจำนวน 32 เขตคิดเป็นร้อยละ 14.22 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ Aจำนวน 85 เขตคิดเป็นร้อยละ 37.78 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ Bจำนวน 88 เขต คิดเป็นร้อยละ 39.11 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ Cจำนวน 20 เขต คิดเป็น ร้อยละ 8.89  

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพ รวม 
ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๗๐.๔๗ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดําเนินงานอยู่ในระดับ C โดยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน สูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 

93.14  สว่นตัวชีว้ัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 
18.75 

       ๑.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศกึษาสุรินทร์ เป็นรายตัวชี้วัดซึ่งได้จากการแบบสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์  และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ดังนี้   

 



 

                                                                 
                                                                   

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๙๓.๑๔  ซึ่งอยู่ในระดับ  A   (ผ่าน) 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๗๖.๗๐  ซึ่งอยู่ในระดับ B    (ไม่ผ่าน) 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๘.๙๐   ซึ่งอยู่ในระดับ A  (ผ่าน) 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๖.๒๖  ซึ่งอยู่ในระดับ A   (ผ่าน) 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๕.๑๓  ซึ่งอยู่ในระดับ A   (ผ่าน) 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๙๑.๗๘  ซึ่งอยู่ในระดับ A   (ผ่าน) 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๔.๔๒  ซึ่งอยู่ในระดับ B  (ไม่ผ่าน) 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๓.๘๐ ซึ่งอยู่ในระดับ B  (ไม่ผ่าน) 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๗๔.๕๖  ซึ่งอยู่ในระดับ C   (ไม่ผ่าน) 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๑๘.๗๕  ซึ่งอยู่ในระดับ F  (ไม่ผ่าน) 

      
              คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 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 

 
2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ออนไลน์  
2.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ยังขาดความตระหนักถึง  

ความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
2.2 การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ ยังขาดความชัดเจน  
2.3 ขาดการนําผลการวิเคราะห์ในปีที่ผ่านมาไปสู่การปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
2.4 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ยังขาดความชัดเจน  

3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การ  
ศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  

3.1 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการประชุมบุคลากรใน  
หน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธานที่ประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียม 
รับการประเมินตามเครื่องมือประเมินประจำปีงบประมาณ 2564 ให้เกิดความชัดเจน  

3.2 นําผลการวิเคราะห์ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มาสู่การปฏิบัตินําผลวิเคราะห์การ 
ประเมิน 

 
 



 

                                                                 
                                                                   

ปีงบประมาณ 2563 ชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบร่วมกันถึง จุดที่ควรพัฒนา จุดแข็ง ของแต่ละตัว ชี้วัด 
(OIT) เพ่ือให้เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินในปีงบประมาณ 2564 ได้อย่างถูกต้อง  

3.3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด แต่ละประเด็นการประเมินให้มีความชัดเจน โดยประชุม  
การแบ่งงานในแต่ละตัวชี้วัด (OIT) แต่ละประเด็นให้ถูกต้องและตรงกับงานอย่างชัดเจน เพ่ือประสิทธิภาพของ 
การจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น  

3.4 มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหาร 
สูงสุด 

ของหน่วยงาน นิเทศ กำกับ ติดตาม และสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด (OIT) ให้มีการ 
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                 
                                                                   

บทที่ 1 
บทนํา 

ความเป็นมา 
 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก  ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ง ถือเป็นการยกระดับให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิง
รุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ
ได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนํา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและ ยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ และการอํานวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการ
สาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ในด้านการ บริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการ
ป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนหรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์  
ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการ
ทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกการดำเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ที่ผ่านมา
ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับความร่วม มือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดีและได้รับ
เสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มีการตรวจ สอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตก บกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานอย่าง เป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้
เป็นอย่างดี 

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนด  เป็น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ (พ.ศ. 2561–2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561–2565) กําหนดค่าเป้าหมายให้หน่วย งานภาครัฐที่มีผล
การประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสำนักงาน 
ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นําเครื่องมือการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 
 



 

                                                                 
                                                                   

ในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 
เขต  อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์  โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อ
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วย  ระบบเวลาจริง 
(Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (paperless) ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงรูปแบบการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : 
ITA Online)มีการยกระดับข้อคําถามตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT = EB1 - EB 12) มีการ ปรับปรุงแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT= 5 ตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัดย่อย) และแบบสํารวจความคิด
เห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT = 3 ตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัด
ย่อย) ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน และด้านการ
ประเม ินระด ับการเป ิดเผยข้อม ูลต ่อสาธารณะของหน่วยงาน ( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT = 2 ตัวชี ้ว ัด 4๓ ตัวชี ้ว ัดย่อย) ในตัวชี ้ว ัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ ่งถือเป ็นการดำเนินการมาอย่างต่อเน ื ่อง เข้าสู ่ป ีที ่ 6 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินครั้งนี้ ให้ ง่ายต่อการใช้งาน 
ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนําเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคําถาม แบบสํารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปรับปรุงพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กําหนดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ได้ ดําเนินการตามรูปแบบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีการประเมิน 3 ด้าน จํานวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้าน
การประเมินระดับการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วน  เสียภายในที ่ม ีต ่อหน่วยงานตนเอง ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT= 5 ตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัดย่อย) ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การ
ใช้อํานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ด้านการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน ที่ประเมิน (External Integrity and Transparency Assessment : EIT = 3 
ตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัดย่อย) ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ทํางาน และด้านการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT = 2 ตัวชี้วัด 43 ตัวชี้วัดย่อย) ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการ
ทุจริต ซึ่งพบว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  มีคะแนนผลการประเมิน ๗๐.๔๗ คะแนน ซึ่งยังไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการดําเนินงานตามระบบคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีความจําเป็นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องสร้างการรับรู้
ความตระหนักและถือเป็นหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนให้บุคลากรในสังกัดได้มีลั กษณะเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม การ
จัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส การดําเนินงานตามภารกิจการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีเจตจํานงสุจริต  มีการจัดการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียน ไม่มีการรับสินบน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต การป้องกันผล  ประโยชน์ทับซ้อน มีแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน มีมาตรฐานและ ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ ตลอดจนมีคุณธรรมการบริหารงาน ให้เกิดขึ้นหรือถือเป็น  ตัวชี้วัดการทํางานอย่างเป็นรูปธรรม สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  จึงได้จัดทําเอกสารวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ



 

                                                                 
                                                                   

ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA 
Online) ประจําปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้มองเห็นและเข้าใจในจุดแข็ง 
จุดอ่อนในแต่ละตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด และสามารถนําผลการวิเคราะห์ ที่ได้มาวางแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน
ของตนเอง นําผลการวิเคราะห์ที่ เป็นจุดอ่อนมาพัฒนา นําผลการวิเคราะห์ที่เป็นจุดแข้งมารักษาสภาพให้ยั่งยืน เพื่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ์ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                 
                                                                   

บทที่ 2 
เกณฑ์ระเบียบ ขั้นตอนการประเมิน 

   
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) การปฏิบัติหน้าที่  
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อํานาจ   
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ   
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต   
6) คุณภาพการดําเนินงาน    
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน  
9) การเปิดเผยข้อมูล  
10) การป้องกันการทุจริต  

รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน  

แบบว ัดการร ับร ู ้ ของผ ู ้ ม ี ส ่ วนได ้ส ่ วน เส ี ยภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงาน
อย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ  ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณ ีหรือแม้แต่กรณีการให้
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้
ในอนาคต 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด     
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     



 

                                                                 
                                                                   

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ     
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ 
ส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

    

▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน 
▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 
เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ 
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน 
ในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

 
มี 

 
ไม่มี 

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัต ิอนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  



 

                                                                 
                                                                   

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ 
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม่ 

 
มี 

 
ไม่มี 

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นต้น 

  

 

ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง 
ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร
ภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี ้ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง 
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ คุ้มค่า     
▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

 



 

                                                                 
                                                                   

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน     
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา 
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

 
น้อย 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้     
▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น 
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

 
น้อย 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

▪ สอบถาม     
▪ ทักท้วง     
▪ ร้องเรียน     

 

ตัวช้ีวัดที ่3 การใช้อำนาจ 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการใช้อำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการ
ใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้  ยัง
ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือ
การเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ 
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

 



 

                                                                 
                                                                   

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ 
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ     
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา     
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด     

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว 
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ 
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ     
▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง     
▪ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 
                                                                   

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร ภายใน  ในการนำทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการ
ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมี
การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน     
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือ 
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ     
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ     
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สิน     
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

 



 

                                                                 
                                                                   

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ     
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ 
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
มากน้อยเพียงใด 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อม่ันให้
บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ 
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 
▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   
▪ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    



 

                                                                 
                                                                   

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน  
ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากท่ีสุด” 
 

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงทำให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของ     
ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน     
ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต     
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด     

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  

 ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที ่ม ีอำนาจหน้าที ่ ตรวจสอบการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น 
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

 
น้อย 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
▪ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เฝ้าระวังการทุจริต     
▪ ตรวจสอบการทุจริต     
▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต     



 

                                                                 
                                                                   

แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 ประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงานที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถาม  จำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย 
เพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

 
น้อย 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด     
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/     
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน     
มากน้อยเพียงใด     

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล     
เกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
มากน้อยเพียงใด 

 

 



 

                                                                 
                                                                   

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 

มี ไม่มี ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม่ 
▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง  
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึง     
ถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก     
มากน้อยเพียงใด     

 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อ
กังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่สะท้อนถึงการสื่อสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
▪ มีช่องทางหลากหลาย     



 

                                                                 
                                                                   

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ     
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย     
เพียงใด     

 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
มี ไม่มี 

e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

  

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม     
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่าง 
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากท่ีสุด” 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
มี ไม่มี 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

  

 

ตัวช้ีวัดที ่8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ทั้งการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนิน งานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี ้นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว 
ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

 

 



 

                                                                 
                                                                   

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง     
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน     
มากน้อยเพียงใด     

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการ     
และข้ันตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ 
ที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ 
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

  

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ     
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ 
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

    

  มากน้อยเพียงใด     



 

                                                                 
                                                                   

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่10 ประกอบด้วย 

 ตัวช้ีวัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล  

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน 
ได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่ง
การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

ที่เป็นปัจจุบัน 
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม หน่วย ก.ต.ป.น. เป็นต้น 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย 
เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 

o3 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายกำหนด 
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ 
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o หมายเลขโทรสาร  
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
 



 

                                                                 
                                                                   

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นต้น 
 

การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ

หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o8 Q&A o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ 

สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบ 
กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A)  
ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 

o9 Social Network o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  

การดำเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o10 แผนดำเนินงานประจำปี o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ 
 หรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



 

                                                                 
                                                                   

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o11 รายงานการกำกับ o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 

 ติดตามการดำเนินงาน o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
 ประจำปี รอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
  งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน  
  o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

o12 รายงานผล o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
 การดำเนินงานประจำปี o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
  ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
  อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  

 

 การปฏิบัติงาน 

 

 การให้บริการ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o14 คู่มือหรือมาตรฐาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ 

 การให้บริการ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  
  o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทาง 

การปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน 
การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการ ผู้รับผิดชอบการให้บริการ  

o15 ข้อมูลเชิงสถิติ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน  
 การให้บริการ o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 
o16 รายงานผลการสำรวจ o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 

 ความพึงพอใจ o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 การให้บริการ  

o17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการการให้บริการ 
ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

  o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o13 คู่มือหรือมาตรฐาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

 การปฏิบัติงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย 
  o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ 
  ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนด

วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 



 

                                                                 
                                                                   

หมายเหตุ: บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน  
สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงาน 
หรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน 
หมายเหตุ: E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น  Smart OBEC, My office, AMSS++  หรือโปรแกรมอ่ืนที่มีการปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมที่ใช้ระบบสำนักงานอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมา
ใช้ประยุกต์ใช้ในสำนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา



 

                                                                 
                                                                   

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o18 แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณประจำปี 
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 
ปีงบประมาณ  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ
ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o19 รายงานการกำกับ 
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ประจำปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน 
จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1) 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย  
งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด
ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 



 

                                                                 
                                                                   

 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o25 นโยบายการบริหาร o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ 

 ทรัพยากรบุคคล บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี 
  จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
  o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน 

o26 การดำเนินการตาม o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นโยบายการบริหาร o แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา 
 ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนกำลังคน  

การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา

คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

  o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร 
  และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่

ภายใต้นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25 
o27 หลักเกณฑ์การบริหาร แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ 

 และพัฒนาทรัพยากร ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย 
 บุคคล o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
  o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
  o การพัฒนาบุคลากร 
  o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
  o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

o28 รายงานผลการบริหาร o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 และพัฒนาทรัพยากร o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 บุคคลประจำปี o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย  

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o24 รายงานผลการจัดซื้อ 

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ 
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

                                                                 
                                                                   

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ดำเนินการ 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็น 
การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสถานศึกษา 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของบุคลากรในสถานศึกษา  
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น  
จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ 
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

 

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o32 ช่องทางการรับฟัง 

ความคิดเห็น 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ 
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสถานศึกษา 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ 
ของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

                                                                 
                                                                   

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล  
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื ่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของ
ผู ้บริหาร การประเมินความเสี ่ยงเพื ่อการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้
ความสำคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา  
และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o34 เจตจำนงสุจริต 

ของผู้บริหาร 
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร 
สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
o จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา 

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน  
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ 
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส  
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o36 การประเมินความเสี่ยง 

การทุจริตประจำปี 
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา  
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o37 การดำเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง 
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา  
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ 
หรือการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36  
o เป็นการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



                                                                 
                                                                   

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร 
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของสถานศึกษาที่แสดงถึง 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษามีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า  
5 กิจกรรม  
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต 
o แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต  
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของสถานศึกษา  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการ
โรงเรียนสุจริต ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ดำเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต  
ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o40 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจำปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามข้อ o39 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า 
การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o41 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หรือ
โครงการโรงเรียนสุจริต  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย  
ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย   
o ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

  



                                                                 
                                                                   

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษา* 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้อง 
กับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำ 
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น 
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม
ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

o43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษา* 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในสถานศึกษาในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม    
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

หมายเหตุ: สถานศึกษาท่ียังไม่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่นำข้อ o42-o43 มาคิดคะแนนเนื่องจากเป็นการประเมิน 
ในปีแรกของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
                                                                   

 

ตารางแสดงสรุปจำนวนข้อคําถามแต่ละตัวชี้วัด 

แบบ  น้ำหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ข้อคําถาม 
 
 

IIT 

 
 

30 

การปฏิบัติหน้าที่ - ๖ 
การใช้งบประมาณ - ๖ 
การใช้อำนาจ - ๖ 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - ๖ 
การแก้ไขปัญหาทุจริต - ๖ 

 
EIT 

 
30 

คุณภาพการดำเนินงาน - ๕ 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร - ๕ 
การปรับปรุงระบบการทำงาน - ๕ 

 
 
 

OIT 

 
 
 

40 

 
 

การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ๙ 
การบริหารงาน ๘ 
การบริหารเงินงบประมาณ ๗ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๔ 
การส่งเสริมความโปร่งใส ๕ 

การป้องกันการทุจริต การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ๘ 
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
                                                                   

บทที่  ๓ 

วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 

3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                        
      มัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์) 
       1) ผลการประเมิน ITA ในระดับประเทศ 
              ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศจากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งสิ้น   
225 เขต  ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ในระดับ A  
(Very Good) จำนวนและร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
 
 



                                                                 
                                                                   

             2) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน  ซึ ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ F  ( 70.47 ) โดย ตัวชี้วัด ที่ 1 () ได้คะแนนสูงสุด 93.14  คะแนน ส่วนตวัชี้วัด
ที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด ที่ 10  ได้คะแนน  18.75 คะแนน 
 3) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 92.53 - - 
2559 82.27 ลดลง -10.26 
2560 78.11 ลดลง -4.16 
2561 82.10 เพ่ิมข้ึน +3.99 
2562 81.93 ลดลง -0.17 
2563 70.47 ลดลง 11.46 
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ปี งบประมาณพ.ศ .2558 – 2563



                                                                 
                                                                   

             4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 93.14 A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 76.70 B ไม่ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 88.90 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 86.26 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.13 A ผ่าน 
6 คุรภาพการดำเนินงาน 91.78 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.42 B ไม่ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบทำงาน 83.80 B ไม่ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 74.56 C ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 18.75 F ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 

              คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 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 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                 
                                                                   

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประจำปีงบประมาณ 2563 รายตัวชี้วัด 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประจำปีงบประมาณ 2563 รายตัวชี้วัด 

 

 

        IIT                       25.81    

          
 

       EIT              26              

 

 

      OIT            18.66             
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91.78 
84.42 

คุณภาพการด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

83.8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

74.56 การเปิดเผยข้อมูล 

18.75 การป้องกันการทุจริต 



                                                                 
                                                                   

ตารางแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม (วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของ
แต่ละแหล่งข้อมูล)  

 

              จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม วิเคราะห์ตาม ค่า
น้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีสัดส่วนค่า
น้ำหนักคะแนน สูงสุด ได้แก่ แบบ EIT มีค่าน้ำหนักคะแนน ๒๖.๐๐  (คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ ) รองลงมา ได้แก่  
แบบ IIT มีค่าน้ำหนัก มีค่าน้ำหนักคะแนน ๒๕.๘๑ (คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๓ ) และ แบบ OIT มีค่าน้ำหนักคะแนน 
๑๘.๖๖  (คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๕) มีสัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนต่ำสุด  

 

 

 

 



                                                                 
                                                                   

๕) การจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 225 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ อยู่ในลำดับที่ 49 จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในลำดับที่ 56 (ดังแสดงดังภาพท่ี 2) 

 

 
 

 

๖) การจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ออนไลน์ จำแนกตามแหล่งข้อมูล   

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำแนกตามแหล่งข้อมูล ได้แก่  

๑) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( Internal)  คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
คะแนนการประเมิน ๒๕.๘๑ คะแนน 

๒) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(External) คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนการประเมิน ๒๖.๐๐  คะแนน 

3) การเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Open Data) คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนน
การประเมิน ๑๘.๖๖ คะแนน 

 

(แสดงรายละเอียดของคะแนนดังภาพที่ 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
                                                                   

๗) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
รายเขตตรวจราชการ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ออนไลน์เขตตรวจราชการที่ 1๓ จำนวน ๒๑ เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ อยู่ในลำดับที่ ๒๑ (ดังแสดงดังภาพที่ 4) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
                                                                   

๘) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ การศึกษาออนไลน์ จำแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน (ดังแสดงดังภาพที่ 5) 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๙๓.๑๔ ซึ่งอยู่ในระดับ A  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๗๖.๗๐ ซึ่งอยู่ในระดับ B  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๘.๙๐ ซึ่งอยู่ในระดับ A  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๖.๒๖ ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๕.๑๓ ซึ่งอยู่ในระดับ A  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 9๑.๗๘  ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๔.๔๒  ซึ่งอยู่ในระดับ B   
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๓.๘๐  ซึ่งอยู่ในระดับ B   
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๗๔.๕๖ ซึ่งอยู่ในระดับ C    
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๑๘.๗๕  ซึ่งอยู่ในระดับ F 

 
๙)  สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ออนไลน์  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา                 

มัธยมศึกษาสุรินทร์ ออนไลน์  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๗๐.๔๗  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานอยู่ในระดับ C โดย ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด เฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๑๔  ซึ่งอยู่
ในระดับ A  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย ๑๘.๗๕  ซึ่งอยู่ในระดับ F ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ออนไลน์ จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 9๑.๗๘  ซึ่งอยู่ในระดับ A   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๘.๙๐ ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๖.๒๖ ซึ่งอยู่ในระดับ A  ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๕.๑๓ ซึ่งอยู่ในระดับ A  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๔.๔๒  ซึ่งอยู่ในระดับ B  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย ๘๓.๘๐  ซึ่งอยู่ในระดับ B  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๗๖.๗๐ ซึ่งอยู่ในระดับ B  
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๗๔.๕๖ ซึ่งอยู่ในระดับ C    

 
 
 



                                                                 
                                                                   

3.2 การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

1) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ออนไลน์ โดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๗๐.๔๗ ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน อยู่ในระดับ B  และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีที่ผ่านมาพบว่า ลดลงขึ้น ๑๑.๔๖ คะแนน ทั้งนี้เนื่องมาจากในปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึ กษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 6 ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  มีปัญหาในการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณธนะ   (OIT) ซึ่งมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ออนไลน์  ที่มีคะแนนน้อยมาก   ส่งผลให้คะแนนรวมโดยเฉลี่ยลดลงไปด้วย   

  2) ความไม่พร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ออนไลน์  ซึ่งเกิดจากสถานการณ์  ปัจจัยต่างๆ  ที่มีผลต่อการดำเนินงานและ
กิจกรรม   มีผลทำให้คะแนนลดลง โดยมีปัจจัย ดังต่อไปนี้    

2.1) การวางแผนเตรียมการรับการประเมินและ ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ไม่เป็น
ระบบ  ความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักงานยังไม่เต็มที่ทั ้งนี้อาจเกิดจากการปรับเปลี่ยน
บุคลากรภายใน  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ไม่มีความชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
การประเมินที่กำหนดไว้   

2.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เพื่อดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลกรในสังกัด จำนวน 200,000 
บาท (สองแสนบาทถ้วน)  ถึงแม้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีผลคะแนนที่ลดลงจากปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้นก็ตาม แต่ยังมีตัวชี้วัดการประเมินในอีกหลายข้อทีผ่่านเกณฑ์    ซึ่งมีคะแนนการประเมินสูงกว่าร้อย
ละ ๘5 ดังนี ้  ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด เฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๑๔ ซึ่งอยู่ในระดับ A  ตัวช้ีวัดที่ 3 
การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๘.๙๐ ซึ่งอยู่ในระดับ A ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๖.๒๖ ซึ่งอยู่ในระดับ A  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 
๘๕.๑๓ ซึ่งอยู่ในระดับ A   

3) การจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์   
        1) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ตัวช้ีวัดท่ี 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 86.03 อยู่ในระดับ A (Very Good) บ่งช้ีให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงาน
ยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะ เวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดและเท่า
เทียม รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ การไม่มี
พฤติกรรมการเรยีกรับเงินและให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ และพฤติกรรมความเสี่ยงท่ีอาจจะก่อให้เกิด การรับสินบนได้
ในอนาคต อย่างไรก็ดีมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 
         



                                                                 
                                                                   

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จํานวน 4 ตัวชี้วัด  ดังนี ้
         (1)  ตัวชีว้ัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.14 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กําหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลัก 
          (2)  ตัวชีว้ัดที่ 3 การใช้อํานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.9   เป็นคะแนนจากการประเมิน     
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง 
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อํานาจของ 
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
          (3) ตัวชีว้ัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.26 เป็นคะแนน       
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้ผู้อื่น  
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า 
บุคลากรได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
          (4) ตัวชีว้ัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.13 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงานมีการจัดทําแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่
ผ่านมา มีการสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้ สร้างความ
ตระหนัก และร่วมกันกําหนดแผนงานการป้องกันการทุจริต ในระดับเขตพ้ืนที่ อย่างไรก็ดี ก็ควรให้ความสําคัญ
มากขึ้นในเรื่องการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

         2) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ตัวชีว้ัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 86.67 อยู่ในระดับ A (Very Good)  บ่งชี ้
ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงาน   ว่ายึดหลักตาม
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นํา
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งเป็นเงินทรัพย์สิน 
และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 
          จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จํานวน 1 ตัวชีว้ัด คือ  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.78  เปน็คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดําเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ 
และไม่พบว่ามีการ เรียกรับสินบนนอกจากนี้หน่วยงานได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งมี
การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังมีช่องทางที่หลากหลาย การ



                                                                 
                                                                   

บริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการข้ันตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดําเนินการ 
          3) ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 46.66  อยู่ในระดับ F (Fail) บ่งชี้ให้เห็น 
ว่า หน่วยงานยังมีความบกพร่องในการวางระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
และไม่เป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล ทําให้ต้องมีการพัฒนาระบบและวิธีการทํางานเพ่ือให้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้ง
ไว้โดยมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

  จุดแข็ง 
             (1) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ่งมีคะแนน 88.89 เป็นคะแนนจากการปฏิบัติงาน
ในตัวชี้วัด เช่น แสดงแผนผงัแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน แสดงรายนามของผู้บริหารของ
หน่วย งาน แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 
หน่วยงาน เช่น พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ  ได้ และ
หนว่ยงานสามารถให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่อง
ข้อความ ถาม-ตอบ แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook /Line / Twitter / Instagram 
             (2) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การสง่เสริมความโปร่งใส  ซึ่งมีคะแนน 100.00 เป็น 
คะแนนมาจากการแสดงข้อมูลรายละเอียดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น แสดงคู่มือ
หรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง  กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน   แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน   และ การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม  เช่น แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ 

         จุดที่ต้องพัฒนา 
         (1) ตัวชี้วัดที่ 9 ตวัชี้วดัย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน มีคะแนน 62.50  เป็นคะแนนมาจากแสดงแผนการ
ดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณ
ที่ใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการแสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี  คู่มือหรือแนว
ทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจ
หน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงาน แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจ หน้าที่ภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วย.อํานวย ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาการ
เปิดเผยข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร  และการเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างซับซ้อน 
 



                                                                 
                                                                   

 
         (2) ตัวชี้วัดที่ 9 ตวัชี้วดัย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ    มีคะแนน 71.43  เป็นคะแนนมาจาก 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รายงานการกำกับ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  รายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาการเปิดเผยข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร  
และการเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างซับซ้อน 
         (3) ตัวชี้วัดที่  9 ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มีคะแนน 50  มาจาก
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  ซึ่งในรอบปีที่ผ่าน
มาการเปิดเผยข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร  และการเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างซับซ้อน 
         (4) ตัวชี้วัดที่  10 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มีคะแนน 18.75 คะแนน   
มาจากเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี     
การดำเนิน การเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

             (5) ตัวชี้วัดที่  10 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมีคะแนน  0.00 เป็น
คะแนน มาจากการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3.3. แนวทางการนําเสนอผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงาน 
ประจาํปีงบประมาณมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
              จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา
ตามแบบวัด การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and TransparencyAssessment : IIT)  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity andTransparency Assessment : EIT)  
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
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ตัวชี้วัดที่ 9.2 
การบริหารงาน 

1. แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม 
แผนดําเนินงานประจําป ี
2. มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที ่
ใช้ดําเนินงาน 
3. เป็นข้อมลูในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4. แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนิน 
งานประจําป ี
5. มีข้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการดําเนินงาน  

1. มีการกําหนด ตดิตาม การดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการประจาํป ีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ทุกรายไตรมาส 
2. แจ้งผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรม หลากหลาย
ช่องทางทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัต ิ
3. รายงานการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในแตล่ะรายไตรมาสให้
ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 
4. ผู้รบัผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผล  
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เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมาย เป็นต้น 
6. เป็นรายงานผลการดําเนินงานของปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2563 
7. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการ 
ให้บริการ 
8. ผลสํารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการ 
ตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 

การดําเนินงานทุกครั้งท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 
5. มอบหมายผูร้ับผดิชอบในการสาํรวจความพึงพอใจ
การให้บริการของสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
6. กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการเพื่อสํารวจ ความ
พึงพอใจผู้รับบริการ 
7. กําหนดช่องทางการตอบความพึงพอใจเพื่อนํา มาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
8. ผู้รบัผิดชอบดาํเนินการตามโครงการ 
กิจกรรมขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว ้
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ตัวชี้วัดที่ 9.5 
การส่งเสริม 
ความโปร่งใส 

1. แสดงคูม่ือหรือแนวทางการดาํเนินการต่อ 
เรื่องร้องเรียนที่เกีย่วข้องกับการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติงาน 
เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะ 
ทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธี 
การในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 
3. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ 
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
4. สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง 
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
5. แสดงข้อมลูสถติิเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วย 
งาน 
6. มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่องที่ดําเนนิการแล้ว 
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
7. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ 
แสดงความคดิเห็นต่อการดําเนินงานตาม 
อํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ 
8. สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง 
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
9. แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง 
ถึงการเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้ม ี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของ 
หน่วยงาน 

1. แต่งตั้งคณะทํางานท่ีรับผดิชอบให้ชัดเจน 
2. สรา้งความเข้าใจใหผู้้รับผิดชอบได ้
ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการ 
3. ดําเนินโครงการกจิกรรมตามแผน 
ปฏิบัติงานท่ีได้กาํหนดไว้ให้ครบถว้นตาม 
ที่ได้มีการจัดทําแผนปฏิบตัิการไว ้
4. ผู้รบัผิดชอบจดัทําคู่มือหรือแนวทาง 
การดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที ่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติม ิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
5. แจ้งผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ/ 
กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน 
โครงการ/กิจกรรม หลากหลายช่องทาง 
ทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกดิการล่าช้าในการ 
ปฏิบัต ิ
6. รายงานการดําเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ใน 
แต่ละรายไตรมาสใหผู้้บังคับบัญชาได้รบั 
ทราบ 
7. ผู้รบัผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงาน ผลการ
ดําเนินงานทุกครั้งท่ีดําเนินการ แล้วเสร็จ 

 
 

 



                                                                 
                                                                   

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการ 
ทุจริต 

1.เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 
2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี 
4.การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงทุจริต 
5.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี 
7.รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ 
ป้องกันในการทุจริต 
8.รายงานผลการดําเนินการป้องกันการ 
ทุจริต 
9.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
10.การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการป้องกัน 
การทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในแลภายนอก 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการป้องกันการ
ทุจริต 
3. มีช่องทางให้บุคลากรภายในและภายนอก 
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะ  /ร้องเรียนได้ 
4. การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาม 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจําปีงบประมาณให้ทุกกลุ่ม/หน่วย 
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
5. การพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางใน การ
ป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตโดยเชิญ
วิทยากรจากสํานักงานปปช.จังหวัด มาให้
ความรู้กับบุคลากร 
6. มีการกําหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสให้ครอบคลุมทุกภารกิจ งาน
และลดความเสียงจากการทุจริต และกําหนด 
ผู้รับผิดชอบมีการกํากับติดตามอย่างสมํ่าเสมอ 
7. มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผล 
การดําเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
                                                                   

แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบตัขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ์
ตัวช้ีวัดที่ 9 

ประเด็นการ 
ประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน  ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 

กําหนดแล้วเสร็จ 
(กําหนดแผนรายไตร

มาส) 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. แนวปฏิบัติการ 
จัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 
2. การเปดิโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

1. แต่งตั้งคณะทํางานท่ีรับผดิชอบให้ชัดเจน 
2. สรา้งความเข้าใจใหผู้้รับผิดชอบได้ดําเนิน การ
ตามแผนปฏิบัตริาชการ 
3. ดําเนินโครงการกจิกรรมตามแผนปฏิบัติงานท่ีได้
กําหนดไว้ให้ครบถ้วนตามทีไ่ด้มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการไว้ 
4. ผู้รบัผิดชอบจดัทําคู่มือหรือแนวทางการ
ดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
5. แจ้งผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรม
หลากหลายช่องทางทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้า
ในการปฏิบัต ิ
6. รายงานการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในแตล่ะรายไตรมาสให้
ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 
7. ผู้รบัผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการ
ดําเนินงานทุกครั้งท่ีดําเนินการแลว้เสร็จ 

ทุกไตรมาส( 4 ไตรมาส) 
1 ต.ค.  – 31 ธ.ค. 2563 
1 ม.ค. – 31 มี.ค  2564 
1 เม.ย. – 30 ม.ิย 2564 
1 ก.ค. – 30 ก.ย  2564 

- มีคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน 
- มีแนวทางการปฏิบัติงาน ที่บุคคลภายนอกจะทําการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนวิธีการในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนผู้รับผิดชอบระยะเวลาในการดําเนินการ 
- ผู้บริหารและบคุลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ และสถานศึกษาในสังกัดรับทราบ  แนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และถือปฏิบัติร่วมกันการเปดิโอกาสให้เกดิการมีส่วน
ร่วม 
- สพม.สร มีการเปดิโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
- มีการดําเนิน กิจกรรม แสดงถึงการเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้
ส่วนเสยีไดม้ีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนิน การร่วม
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และร่วมติดตามประเมินผล 

1. กลุ่มกฎหมายและ
คด ี
2. กลุ่มนเิทศติดตามฯ 
3. ผู้อํานวยการทุก 
กลุ่ม/หน่วยใน
สํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาสุรินทร ์
4. ผู้รบัผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบตัขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ์
ตัวช้ีวัดที่ 10 



                                                                 
                                                                   

ประเด็นการ 
ประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตผลการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กําหนดแล้วเสร็จ 
(กําหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วย 
งาน 
2. การดาํเนินการตาม 
มาตรการส่งเสรมิ 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1. สรา้งการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการป้องกันการทุจริต 
อย่างต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วน 
ร่วมในการดําเนินการป้องกันการทุจริต 
3. มีช่องทางให้บุคลากรภายในและภายนอกสามารถเข้า 
มามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ /ร้องเรยีนได้ 
4. การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการส่ง 
เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณให ้
ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทุกคนไดม้ีส่วนร่วมในการดําเนิน 
งาน 
5. การพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางในการป้องกัน 
ความเสีย่งในการทุจริตโดยเชิญวิทยากรจากสํานักงาน 
ปปช.จังหวัดมาให้ความรู้กับบุคลากร 
6. มีการกําหนดมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความ 
โปร่งใสให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลดความเสียง 
จากการทุจรติ และกําหนดผู้รับผดิชอบ มีการกํากับ
ติดตามอย่างสมํา่เสมอ 
7. มีการเปิดเผย ประชาสมัพันธ์ข้อมูลผลการดําเนินงาน 
ด้านการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

ทุกไตรมาส ( 4 ไตรมาส) 
1 ต.ค.–31 ธ.ค. 2563 
1 ม.ค. – 31มี.ค..2564 
1 เม.ย. – 30มิ.ย.2564 
1 ก.ค. – 30ก.ย.2564 

- มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
- มีข้อมูลรายละเอยีดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น
ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัตขิองหน่วยงาน 
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหนว่ยงาน ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ 
- การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวขอ้ 
- การกําหนดขั้นตอนหรือวิธกีารปฏบิัต ิ
- การกําหนดแนวทางการกาํกับติดตาม ให้นําไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล 
- มีผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอยีดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหนว่ยงานไปสูก่ารปฏิบัตอิยา่งเป็น
รูปธรรม 

1. ผู้อํานวยการทุกกลุ่ม/
หน่วยในสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร ์
2. ผู้รบัผิดชอบโครงการ/ 
กิจกรรม 



                                                                 
                                                                   

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลใน
สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มีจิตสำนึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนแล
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ  85 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     กลุ่มนิเทศ 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



                                                                 
                                                                   

64 64 64 64 64 64 64 64 64 
กิจกรรมสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต 
การถอดบทเรียน “สพ
ม.สุรินทร์ เขตสุจริต 
ไม่คิดคอร์รัปชัน” 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้  และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต 

ร้อยละ 85 12,000 
 

        กลุ่ม.นิเทศ 

กิจกรรมวิเคราะห์ ITA  ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับ  
ITA   มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในตัวชี้วัด
แต่ละตัว ปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต 
 

ร้อยละ 85 10,000           



                                                                 
                                                                   

 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
งบประมา

ณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดช
อบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จำนว
น 

ม.ค
. 

64 

ก.พ
. 

64 

มี.ค
. 

64 

เม.
ย. 
64 

พ.ค
. 

64 

มิ.ย
. 

64 

ก.ค
. 

64 

ส.ค
. 

64 

ก.ย
. 

64 
กิจกรรม
เสริมสร้าง 
ธรรมาภิ
บาลใน
สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ร้อยละ
ของ
บุคลากร
ใน
สำนักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
เกิดความ
ตระหนักรู้
ในการ
ป้องกัน
การทุจริต 
มีค่านิยม
ร่วมต้าน
ทุจริต มี
จิตสำนึก
สาธารณะ 
และ
สามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโย
ชน์ส่วนตน
แล
ผลประโย
ชน์
ส่วนรวม 
  

ร้อย
ละ  

85 
  

        กลุ่มนิเทศ 

กิจกรรม
สร้าง 
ความ
ตระหนักรู้

ร้อยละ
ของ
จำนวน
บุคลากร

ร้อย
ละ 

85 12,000 
 

        กลุ่ม.นิเทศ 



                                                                 
                                                                   

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
งบประมา

ณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดช
อบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จำนว
น 

ม.ค
. 

64 

ก.พ
. 

64 

มี.ค
. 

64 

เม.
ย. 
64 

พ.ค
. 

64 

มิ.ย
. 

64 

ก.ค
. 

64 

ส.ค
. 

64 

ก.ย
. 

64 
ในการ
ป้องกัน
การทุจริต 
การถอด
บทเรียน 
“สพม.
สุรินทร์ 
เขตสุจริต 
ไม่คิดคอร์
รัปชัน” 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความ
ตระหนักรู้  
และได้รับ
การ
ปลูกฝังให้
มีทัศนคติ
และ
ค่านิยมท่ี
ไม่ยอมรับ
การทุจริต 
 

กิจกรรม
วิเคราะห์ 
ITA  

ร้อยละ
ของ
จำนวน
บุคลากร
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความ
ตระหนักรู้
เกี่ยวกับ  
ITA   มี
ส่วนร่วม
และ
รับผิดชอบ
ในตัวชี้วัด
แต่ละตัว 
ปลูกฝังให้
มีทัศนคติ
และ
ค่านิยมท่ี
ไม่ยอมรับ
การทุจริต 

ร้อย
ละ 

85 10,000           



                                                                 
                                                                   

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
งบประมา

ณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดช
อบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จำนว
น 

ม.ค
. 

64 

ก.พ
. 

64 

มี.ค
. 

64 

เม.
ย. 
64 

พ.ค
. 

64 

มิ.ย
. 

64 

ก.ค
. 

64 

ส.ค
. 

64 

ก.ย
. 

64 
กิจกรรม
เสริมสร้าง
ค่านิยม
ร่วมต้าน
ทุจริต  
(การเสวนา 
“เขตสุจริต  
ไม่คิดคอร์
รัปชัน”) 
  

ร้อยละ
ของ
จำนวน
บุคลากร
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความ
ตระหนักรู้  
และได้รับ
การ
ปลูกฝังให้
มีทัศนคติ 
และไม่คิด
คอร์รัปชัน 

ร้อย
ละ 

85 5,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 

กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรม
แก่
บุคลากรใน
สำนักงาน
ให้ละอาย
ต่อการ
ทุจริต 

ร้อยละ
ของ
จำนวน
บุคลากร
เป้าหมาย
ได้รับการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม  
ในการ
ปฏิบัติงาน
และปฏิบัติ
ตน  มี
ความ
ละอายต่อ
การทุจริต  

ร้อย
ละ 

100 20,000           

กิจกรรม
สร้าง
จิตสำนึก
สาธารณะ

ร้อยละ
ของ
จำนวน
บุคลากร

ร้อย
ละ 

85 13,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 



                                                                 
                                                                   

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
งบประมา

ณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดช
อบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จำนว
น 

ม.ค
. 

64 

ก.พ
. 

64 

มี.ค
. 

64 

เม.
ย. 
64 

พ.ค
. 

64 

มิ.ย
. 

64 

ก.ค
. 

64 

ส.ค
. 

64 

ก.ย
. 

64 
และ
เสริมสร้าง
การคิด
แยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโย
ชน์ส่วนตน
และ
ผลประโย
ชน์
ส่วนรวม  

เป้าหมาย
มีความ
ตระหนักรู้  
และปฏิบัติ
หน้าที่ให้
เป็นไป
ตาม
แนวทาง
เรื่อง
ผลประโย
ชน์ซับซ้อน  

กิจกรรม
การ
ประเมิน 
ITA 
สำนักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 
การ
ประเมิน 
ITA ของ
สำนักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
(ITA) ปี 
2564  

คะแน
น  

85 -  
 

       กลุ่มนิเทศ 

รวม 60,000           
 
**หมายเหตุ** การกําหนดโครงการ/กิจกรรม กําหนดตามผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA 2020 ซึ่งจะนํา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ได้กําหนดขึ้นใน 
เอกสารฉบับนี้ เสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อการจัดสรรงบประมาณในการดําเนิน 
งานโครงการ/กจิกรรม ต่อไป 
 

 

 

 

 



                                                                 
                                                                   

บทที่ 4 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
4.1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา  เขต 33 
             การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เป็นผู้มสี่วนได้เสียภายใน  และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ไม่น้อยกว่า 50 คน โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่  2) การ
ใช้งบประมาณ 3) การใช้อํานาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการ
ดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ10) การ
ป้องกันการทุจริต 
             ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 
            1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 33  ไดค้ะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.47  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับ F  (Fair) โดยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 93.14  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตํ่า
กว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 18.75 
            2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 33 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33  ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 และ
จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ดังนี้ 
               2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity  and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 86  อยู่ในระดับ A (Very  Good) 
เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชีวัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ภาพรวมได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.14  ซึ่งอยู่ในระดับ A รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ ในภาพรวมได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 88.90  ซึ่งอยู่ในระดับ A รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในภาพรวมได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.26  ซึ่งอยู่ในระดับ A รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.13 ซึ่งอยู่ในระดับ A และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตํ่าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.70 ซึ่งอยู่ในระดับ A ตามลําดับ 
               2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 87อยู่ในระดับ A(Excellence) เมือ่
พิจารณา แต่ละตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ในภาพรวมได้



                                                                 
                                                                   

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.78 ซึ่งอยู่ในระดับ A รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.42 ซึ่งอยู่ในระดับ A และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ในภาพรวมได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.80 ซึ่งอยู่ในระดับ A ตามลําดับ 
                2.3. ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity  and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 18.75 อยู่ในระดับ F (Fail) เมื่อ
พิจารณาแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9  ได้แก่ 9.5) การส่งเสริมความโปร่งใส 
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA (Excellence)  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา คือ 9.2) การ
บริหารงาน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.89 9.1) ข้อมูลพื้นฐาน การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 37.50  ซึ่งอยู่ในระดับ F (Fail)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน      

            3 ข้อได้แก่ 9.3) การบริหารเงินงบประมาณ และ 9.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา คือ 9.2) การบริหารงาน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ62.50 
และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 50 ซึ่งอยู่ในระดับ D เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 10.1) การดําเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 และข้อที่ได้คะแนนตํ่าสุดคือ 10.2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต ตามลําดับจากการสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการดําเนินงานตามระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.47  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานอยู่ในระดับ A (Very Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานยึดหลักมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม รวมไปถึง
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ การไม่มี 
พฤติกรรมการเรียกรับเงินและให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ และพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด 
การรับสินบนได้ในอนาคต ส่งผลให้ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของ 
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียก 
รับสินบน ทั้งเป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ตามหน่วยงานยังมี 
ความบกพร่องในการวางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และไม่เป็น 
ปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ 
เกิดข้ึนได้แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล ทําให้ต้องมีการพัฒนาระบบและวิธีการทํางานเพ่ือให้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
 

 

4.2 อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
              จากการสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 33 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การประเมินตามแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
และการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT) พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจนํามาอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้ผลจากการประเมินทั้ง 3 ด้านพบว่าผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนตํ่าสุด ซึ่งได้ 



                                                                 
                                                                   

คะแนนเท่ากับ 18.75 อยู่ในระดับ F (Fail) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ74.56 ซึ่งอยู่ในระดับ C เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 100 ได้แก ่9.5) เป็นคะแนนจากการส่งเสริมความโปร่งใส  คือ แนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาส 
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา คือ 9.1 )  ข้อมูลพื้นฐาน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.89 เป็น
เป็นคะแนนจากการปฏิบัติงานในตัวชี้วัด เช่น แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วย งาน แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายกําหนด  มี
ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงาน หน่วยงาน เช่น พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พรบ.
ระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
ได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook /Line / Twitter / Instagram  และข้อที่ได้คะแนนตํ่าที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มีคะแนน 50  มาจากนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาการเปิดเผยข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร  และการ
เข้าถึงข้อมูลค่อนข้างซับซ้อน  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ใน
ภาพรวมได้คะแนนร้อยละ ส่วนตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  มีคะแนน 18.75 คะแนน   มาจาก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี     การ
ดำเนิน การเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี ซึ่งอยู่ในระดับ F  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 10.1) การ
ดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.50  เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือเปิดเผย
การดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบใน 2 ประเด็น คือ   (1) การดําเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี 
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน รายงานผลการดําเนินการป้องกัน
การทุจริตประจําปี และข้อที่ได้คะแนนตํ่าสุดคือ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนน 
0 ซึ่งเป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 2 
ประเด็น คือ  (1) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ การกําหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล  (2) การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีข้อมูล
รายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น



                                                                 
                                                                   

รูปธรรม เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการกําหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ดังนี้  1) มีการกําหนดติดตาม การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ทุกรายไตรมาส   2) แจ้งผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในโครงการ/
กิจกรรม หลากหลายช่องทางทุกเดือน เพ่ือไม่ให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติ  3) รายงานการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในแต่ละรายไตรมาสให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ   4) ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม รายงานผลการดําเนินงานทุกครั้งที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 

 

4.3 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท ี่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
              4.3.1 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ยังขาดความตระหนักถึงความ 
สําคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
              4.3.2 การจัดทําแผนงาน/โครงการต่างๆ ยังขาดความชัดเจน 
              4.3.3 ขาดการนําผลการวิเคราะห์ในปีที่ผ่านมาไปสู่การปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
              4.3.4 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ยังขาดความชัดเจน 
 

4.4 ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 
             4.4.1 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน 
โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธานที่ประชุม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียมรับการประเมิน
ตามเครื่องมือประเมินประจําปีงบประมาณ 2564 ให้เกิดความชัดเจน 
            4.4.2 นําผลการวิเคราะห์ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มาสู่การปฏิบัติ นําผลวิเคราะห์การประเมิน
ปีงบประมาณ 2563 ชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบร่วมกันถึง จุดที่ควรพัฒนา จุดแข็ง ของแต่ละตัวชี้วัด (OIT) 
เพ่ือให้เตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินในปีงบประมาณ 2564 ได้อย่างถูกต้อง 
            4.4.3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด แต่ละประเด็นการประเมินให้มีความชัดเจน โดยประชุมการแบ่ง
งานในแต่ละตัวชี้วัด (OIT) แต่ละประเด็นให้ถูกต้องและตรงกับงานอย่างชัดเจน เพ่ือประสิทธิภาพของการจัดทํา
เอกสารได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น 
            4.4.4 มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างสมํ่าเสมอ ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม และสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด (OIT) ให้มีการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง 
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