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ค ำน ำ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ก าหนดเป้าหมายส าคัญในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ  พร้อมท้ังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมท้ัง ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิด
ความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝัง
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตและ 3.ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรท่ีเอื้อต่อการ
ลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานเพื่อจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน  
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้น าข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาวิเคราะห์ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป เพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรให้ดีขึ้น ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการด าเนินการจัดท าทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์  จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากท่ีเป็นทางตรงไม่ซบัซ้อน  ปัจจุบันได้
ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบทางลบในวงกว้างขึ้น 

ปัจจุบันทุกภาคส่วนในสังคมมีความต่ีนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                         
ตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังต้องได้รับการ
พัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(Corruption 
Perceptions Index: CPI)  ปีพ.ศ. 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปีพ.ศ. 2562  โดยใน                   
ปีนี้จัดอยู่ในอันดับท่ี 104 ของโลก จากจ านวนท้ังหมด 180 ประเทศในโลกแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันในระดับท่ีสูง สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส านักงานป.ป.ช.)จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี3  (พ.ศ.2560 - 
2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”  (Zero Tolerance & Clean 
Thailand) และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
พร้อมท้ังก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมี
ปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการ
เรียนรู้ในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีน าไปสู่
สังคมท่ีมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต 
มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ มีกระบวนการ
ท างานด้านป้องกันการทุจริตเปล่ียนแปลงสู่การท างานเชิงรุก       สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมี
ประสิทธิภาพ  มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกนัการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กและเยาวชนทั้งนี้มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่1สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดย
ด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกล าทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมท้ังเสริม
พลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความ
เช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดย
ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ัง แผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของ
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
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รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” 
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคม ธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

ท้ังนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับย้ัง” และ  

“สร้างความตระหนักรู้”เพื่อป้องกันการทุจริต ท่ีกล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ
เปล่ียนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ 
5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความส าคัญของการ 
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ                 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจรติ) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ านวน 225 
โรงเรียน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561นอกจากนี้การด าเนินโครงการยัง
ขยายผลให้ครอบคลุมถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้กิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการด าเนินงาน
ตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกท้ังยังมีการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความ
เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านการ
ป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  
  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รว่มกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่
การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลัก
ท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านกงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกาดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรสำรบัญจัดกำรภำครัฐ 
ข้อ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรสำรบัญจัดกำรภำครัฐ 
ข้อ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อ 4.6.1 ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ข้อ 4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
ข้อ 4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
ข้อ 4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน รวมท้ังสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น  ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ                 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยและแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับ  การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระยะ 
20 ปี โดยต้ังอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึง
ผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออก ซึ่งแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตท้ังในชีวิตประจาวันและ
การแสดงออกผ่านส่ือต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็น
พฤติกรรมท่ีผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ และยังเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม 
วิธีท่ีท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  เกิดจากวัฒนธรรมทางสังคมจะ
หล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการ
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ทุจริต อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะ 
การลงโทษทางสังคมต่อการกระท ารวมท้ังประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น  
โดยผ่านกระบวนการเลือกต้ังและกระบวนการเข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติ  และระดับ
ท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทาง
การเมืองมากขึ้นเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใส  โดยกระบวนการนโยบายของ
รัฐบาลจะไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ และมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐท่ี
เข้มข้นมากขึ้น 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และกำรปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมใน
กลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก”และ “ปลุก” จิตส านึก
ความเป็นพลเมืองดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใด เป็นประโยชน์ส่วนตนส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม 
มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนาไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยม
ท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถ
ท าหน้าท่ีความเป็นพลเมืองดีมีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และ
เคารพกฎหมาย 

2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทำงทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกงรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัว
ออกจากหน้าท่ีการงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและ
แจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เอื้อต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เช่น การน า
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานท่ีโปร่งใสในกระบวนการ
บริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได้  
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐท้ังระบบโดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลท่ีมีการก าหนด
กฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน รวมถึงมีกลไกท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางานของรัฐและประชาชน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีอยู่
ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสท่ีสามารถสร้างความเช่ือมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องและบรรลุผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
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หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดย ใช้ช่ือว่า“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นตามยุทธศาสตร์ท่ีว่า “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริตและพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน 
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม และท่ีผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการ
บริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอานวยความ
สะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน  มีการ
ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน พบว่า
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นท่ีอาจเป็นความเส่ียงหรือเป็นช่องทางท่ีก่อให้เกิดการทุจริต การรับ
สินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่าง
เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ มีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ท าให้การทุจริตในภาพรวมของ
ประเทศลดลง ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทางานภายในหน่วยงานในภาพรวมของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาจนถึงปัจจุบัน มีการขยายขอบเขตการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตามลาดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดส าหรับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการโดยใช้หลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินระเบียบ
วิธีการประเมิน รวมถึงการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบในการประเมิน เช่นเดียวกับการประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2562 – 2564 ให้ด าเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินซึ่งอยู่
ในระหว่างการพัฒนาของส านักงาน  ป.ป.ช. โดยให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน                       
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใส  และการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ระบบการประเมิน ท้ังนี้ จะด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพระบบการประเมินดังกล่าวภายในปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2561 และใช้ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

2. กำรพัฒนำกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 

ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ศึกษารายละเอียดแนวทางการขับเคล่ือน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ                            
พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคล่ือนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุกรวมถึงให้ความส าคัญใน
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
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ทุจริต (CorruptionPerceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดท าโดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินด้าน
ความโปร่งใสคุณธรรม จริยธรรมและการทุจริต ท้ังเครื่องมือของประเทศไทยและเครื่องมือในระดับสากลเพิ่มเติม  
เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการบูรณาการ 
เครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความ
ซ้ าซ้อนของการด าเนินการและมุ่งเน้นการร่วมด าเนินการขับเคล่ือนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ โดยมี
หลักการพื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี้ 

1) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินท่ีดี ได้แก่ Sensitive, Measurable, Precise, Simpleand 
Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable 

2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอก แนวต้ังและแนวราบ ได้แก่
ข้าราชการและบุคลากรภายในท่ีคละต าแหน่งต้ังแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริการท่ีเป็นประชาชนท่ัวไปจนถึง
ผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ 

3) ITA จะต้องเป็นการประเมินท้ังการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft 
Corruption) และการเปล่ียนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย (Improvement) 
รวมถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการการทุจริตด้วย 

4) ITA จะต้องช่วยให้ค่า CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและ เข้าใจง่าย เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน 

5) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าท าให้เจ้าหน้าท่ี ของหน่วยงานรู้สึก
กังวล 

6) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนกับหน่วยงานไปในตัว 
7) หน่วยงานราชการท่ีได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และน าผลการประเมินไปใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และได้รับประโยชน์ในมุมของการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร 
โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการด าเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมท้ังต้อง
ไม่เป็นภาระกับบุคคลท่ีเข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 

นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITAS) เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และการกากับติดตามการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงการวิเคราะห์และประมวลผลการประเมิน ได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนาข้อมูลไปสู่การปรับปรุง
หน่วยงานท่ีรับการประเมิน และการวางแผน ในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้ 

3. แนวทำงกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ท่ีระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดส านักงาน ป.ป.ช. ได้
ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่ างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อทบทวนฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐท่ีต้องเข้ารับการประเมินตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนราชการ กฎหมายจัดต้ังส่วน
ราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี นอกจากนี้ ได้ค้นคว้า
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ข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายการประเมินให้ถูกต้องและครบถ้วนมากท่ีสุดการ
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ท่ีผ่านมา ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเป็น                    
อย่างดีและได้รับเสียงสะท้อนว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น  
เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนท่ียังบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมท้ังบุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเป็นอย่างดี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในรูปแบบออนไลน์  โดยมีแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์
และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลด
ภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมิน โดยปรับปรุงระบบการเก็บ
ข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
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บทท่ี 2  
วิธีกำรประเมิน 

2.1 ข้อมูลพื้นฐำนเก่ียวกับกำรประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่า
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กรความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษา
ข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับเครื่องมือ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการ
ทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกตัวช้ีวัดออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด 
ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าท่ี 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการด าเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทางาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 

2.2 รำยละเอียดเกณฑ์กำรประเมิน 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน

ต่อ การ ปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึด หลักตาม 

มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด และ 

จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จัก กันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง การ

ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อ งานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็น ลักษณะ

การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมี คุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็น ท่ีเกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานท้ังในกรณี ท่ีแลกกับการปฏิบัติ

หน้าท่ี และในกรณีช่วง เทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ แม้แต่กรณีการให้เงิน 
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ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิด การรับสินบนได้ในอนาคต 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

- เป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด     

-เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อท่ัวๆไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

- มุ่งผลส าเร็จของงาน     

-ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     

-พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลากเกิดจากตนเอง     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับส่ิงดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ 

เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 

น้อย 

- เงิน   

-ทรัพย์สิน   

-ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หหหหม 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม
แล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับส่ิงดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

น้อย
ที่สุด                    
หรือไม่มี
เลย 

น้อย 

- เงิน   

-ทรัพย์สิน   

-ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   

า 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ส่ิงดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่ 

น้อย
ที่สุด                    
หรือไม่มี
เลย 

น้อย 

- เงิน   

-ทรัพย์สิน   

-ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริหาร การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ   
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ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อ การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

นับต้ังแต่ การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการ ใช้ จ่าย 

งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง การเบิก

จ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ ความส าคัญกับการเปิดโอกาส ให้บุคลากร

ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้ ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้ งบประมาณ 

ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I8 หน่วยงานของท่านใช้งบประมาณโดยค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

- คุ้มค่า     

-ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค็ของงบประมาณท่ีต้ังไว้     

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็น
เท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
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I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้     

-เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I12 หน่วยงานของเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

- สอบถาม     

-ทักท้วง     

- ร้องเรียน     

 

ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 

ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงาน ต่อการใช้ อ านาจ

ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก

บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึง การใช้อ านาจส่ัง

การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชาหรือท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ

กระบวนการบริหารงานบุคคลท่ี อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์

ให้กลุ่มหรือพวก พ้อง ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าท่ีจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I14 ท่านได้รับผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง  มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่าง
เป็นธรรม  มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง 
หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต  มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     

-มีการซื้อขายต าแหน่ง     

- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     
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ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อ การใช้ ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน า 

ทรัพย์สิน ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืม ทรัพย์สินของ

ราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี 

กระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี การจัดท าแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ

การใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน

จะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการของหน่วยงานด้วย ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ทางราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I20 ขั้นตอนการอนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความสะดวก มากน้อย
เพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I21 ถ้ า ต้องมีการขอยืมทรัพย์ สินของราชการ ไปใ ช้
ปฏิบัติงานบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง  มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ ไ ด้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจาก
หน่วยงานของท่าน  มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อ การแก้ไข ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหาร

สูงสุด ในการต่อต้าน การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน การทุจริต

ในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน เพื่อให้

เกิดการ แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ 

ทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่น ให้บุคลกร

ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต ภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี กระบวนการ      

เฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน ไป ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไข ปัญหาการทุจริต 

ประกอบด้วยข้อ ค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้หรือไม่ มี ไม่มี 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   

-จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข  
มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ต่อการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

- เฝ้าระวังการทุจริต     

-ตรวจสอบการทุจริต     

- ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต     

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  มากน้อย
เพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I30  หากท่านพบแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็น ต่อประเ ด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     

-สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     

- มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     

 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี 

ของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง เป็นไปอย่าง

เท่าเทียม กันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของ หน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้

มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน ข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าท่ี 

อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรง ในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน และการ

ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ท่ี จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อ

ประโยชน์ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถาม

จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อปฏิบั ติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

- เป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด     

-เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

 E2เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน  
มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

 E3เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

E4   ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาก ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงาน ท่ีท่านติดต่อร้องขอให้ จ่ายหรือให้ ส่ิ ง
ดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริหาร หรือไม่ 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

- เงิน     

-ทรัพย์สิน     

- ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

    

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

 E5หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  มากน้อย
เพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล 

ของหน่วยงาน ในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ ซับซ้อน โดย

ข้อมูล ท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของ หน่วยงานและข้อมูล ท่ี

สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติ

ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมี การช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการ ส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพ การส่ือสาร ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     

-มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

 E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

 
มี 

ไม่มี 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

 E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

 E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถามเมื่อ
มีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  มาก
น้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ่ทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน หรือไม่ 

 
มี 

ไม่มี 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 

ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปรับปรุง พัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวม ไปถึง

การน าเทคโนโลยี มาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี กระบวนการเปิดโอกาส 

ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ ความ

ต้องการด้วย ท้ังนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการ ด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควร ให้ความส าคัญกับการ

ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีก ด้วย ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบ การท างาน ประกอบด้วยข้อ

ค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

 E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  มากน้อย
เพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

 E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น   มากน้อย
เพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

E13  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นหรือไม่  

 
มี 

ไม่มี 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

 E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

 E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุ งการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  มาก
น้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด                    
หรือไม่มีเลย 
 

น้อย มาก มากที่สุด 
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ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบน 

เว็บไซต์ของ หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) 

ข้อมูล พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ บริหารงาน ได้แก่ แผน

ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ

ประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริม ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการเปิด โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ

โปร่งใสในการ บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O1 โครงสร้าง 0 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

หน่วยงาน 
0 แสดงต าแหน่งท่ีส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอย่างเช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 0 แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้
ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
0 แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 
และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 

O3 อ านาจหน้าท่ี 0 แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานท่ีกฎหมายก าหนด 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

หน่วยงาน 
0 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 1 
ปี 
0 มีข้อมูล รายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง เช่น ยุทธศาสตร์
หรืแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
0 เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย 
0 ท่ีอยู่หน่วยงาน 
0 หมายเลขโทรศัพท์ 
0 หมายเลขโทรสาร 
0 ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
0 แผนท่ีต้ังหน่วยงาน 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 0 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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  กำรประชำสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 0 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม

อ านาจหน้าท่ี หรือภารกิจของหน่วยงาน 
0 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นนในปี พ.ศ. 2564 

   

  กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O8 Q&A 0 แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีบุคคลภายนอก

สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถ
ส่ือสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสาร
ได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 

O9 Social network 0 แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีสามารถเช่ือมโยง
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
Facebook} Twitte}r Instagram เป็นต้น 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 0 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 

0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ 
เป็นต้น 
0 เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

O11 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

0 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
0 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่าง เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
0 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

0 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
0 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน ยกตัวอย่าง เช่น 
ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็น
ต้น 
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
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 กำรปฏิบัติงำน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
0มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่าง เช่น เป็น
คู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานต าแหน่ง
ใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

กำรให้บริกำร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงาน 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ
ส าหรับบริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการ
ให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 0 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
0 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 
2564 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

0 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

O17 E-Service 0 แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ขอรับบริการ 
0 สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 
หมายเหตุ: E–Service แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าท่ีภารกิจของ 
หน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Smart OBEC หมายถึง ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 7 
ระบบงานย่อย ได้แก่ 1) งานทะเบียนหนังสือราชการ 2) งานบันทึกเสนอส่ังการ 3) งานรับ - ส่งหนังสือราชการ 4) 
งานไปรษณีย์ 5) งานจองยานพาหนะ 6) งานจองห้องประชมุ 7) งานมาปฏิบตัริาชการ 

My office หมายถึง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ การรับหนังสือ 

การลงทะเบียนรับหนังสือจากภายนอก การน าส่งเอกสาร ระบบบันทึก ข้อความ การออกเลขท่ีค าส่ัง ระบบบันทึกไป

ราชการ ระบบหนังสือราชการภายใน การรับ – ส่ง หนังสือเวียนภายใน และการใช้งาน ระบบวันลา 
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AMSS++ (Area Management Support System) หมายถึง โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการ ของส านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา ส าหรับให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใช้สารสนเทศในการ บริหารงานในเขตพื้นท่ี 4 ด้าน คือ 

ด้านบริหารงานท่ัวไป ด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ และ ด้านวิชาการ หรือโปรแกรมอื่นท่ีมีการปฏิบัติงาน

ในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมท่ีใช้ระบบส านักงาน อัจฉริยะ โดยการน า เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้มา

ประยุกต์ใช้ในส านักงาน สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถท างาน ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าป ี
0 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีระยะ 1 ปี 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง เช่น งบประมาณ
ตามแหล่งท่ีได้รับจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้
จ่าย เป็นต้น 
0 เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณใน รอบ 6 
เดือน 

0 แสดงความก้าวหน้าในการ.ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
0 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่าง เช่น 
ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
0 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

0 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
0 มีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ยกตัวอย่าง เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
0 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
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กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ 
0 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ี
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
0 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

0 แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 
2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น 
0 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ. 2564 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

0 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
. มีข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น 
งานท่ีซื้อหรือจ้าง วงเงนิท่ีซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ
หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ีตกลงเหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและ
วันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
0 จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) 
0 เป็นข้อมูลผลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 
2564 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

0 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
0 มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณท่ีใช้ในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
0 เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
0 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานปี พ.ศ. 2564 
0 แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลท่ีมีจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
0 เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของผู้บริหารสูงสุด ท่ีก าหนดในนามของหน่วยงาน 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

0 เป็นการด าเนินการในปีพ.ศ. 2564 
0 แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่าง เช่น การวางแผนก าลังคน 
การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพฒันาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม จริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
0 เป็นการด าเนินการท่ีมีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย 
0 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
0 การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
0 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
0 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

0 เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2563 
0 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ ยกตัวอย่าง เช่น ผล
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

0 แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ี
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่าง เช่น 
รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วน
งานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

0 แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกจะสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจาก
ช่องทางท่ัวไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
0 สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

0 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
0 มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่าง
เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มี
เรื่องร้องเรียน)  
0 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 
2564 

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 0 แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ

การด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน ์
0 สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม 

0 แสดงการด าเนินการหรืกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนนิการ ร่วม
แลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
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ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน

บน เว็บไซต์ ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น 

คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน ความเส่ียงเพื่อการ 

ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต และ (2) มาตรการ ภายใน

เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูล

ในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการ ประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตาม การน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวช้ีวัด ท่ี 10 การป้องกันการ

ทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 0 แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์ หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและ

บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
0 ด าเนินการโดยผู้บริหารสุงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0 แสดงการด าเนินการหรืกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
0 เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 

กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O36 การประเมินความเส่ียงเพื่อ

ป้องกันการทุจริต 
0 แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของ
หน่วยงาน 
0 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น 
เหตุการณ์ความเส่ียงและระดับของความเส่ียง มาตรการและ
การด าเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความ
เส่ียงการทุจริต 

0 แสดงการด าเนินการหรืกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความ
เส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกัน
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ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
0 เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการ
หรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงตาม O36 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร  

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 0 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานท่ีแสดงถึง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่าง
ชัดเจน 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 

แผนป้องกันกำรทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต 
0 แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
0มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
0 เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

O40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

0 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ O39  
0 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ เป็นต้น 
0 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2564 

O41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

0 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
0 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปกลการด าเนินการ ยกตัวอย่าง เช่น 
ผลการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
0 ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพือ่ป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
0 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีพ.ศ.2563 
0 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง เช่น ประเด็นท่ี
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนท่ีมีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
เป็นต้น 
0 มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่าง 
เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง การก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการก าหนดแนวทางก ากับติดตามให้
น าไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล เป็นต้น 

O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

0 แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
0 มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
0 เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
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บทที ่3 
ระเบียบวิธีกำรประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการ
ประเมินในครั้งนี้ ให้ง่ายต่อการใช้งานลดความยุ่งยากและซับซ้อน ในการนาเข้าข้อมูลและค านึงถึงความสะดวก ในการ
ตอบค าถาม แบบส ารวจของผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ด าเนินการ
ประเมินได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินและ
การวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวช้ีวัดกำรประเมิน 

ตัวชี้วัดการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1) การปฏิบัติหน้าท่ี 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการด าเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทางาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมิน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัด
การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจการใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงาน
ท่ีประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการทางาน 

3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน  เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
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3. กลุ่มประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (ส ำหรับแบบ IIT) 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ท่ีท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา    
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 50 
ตัวอย่าง กรณีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในท้ังหมด การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (ส ำหรับแบบ EIT) 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีมารับ

บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การก าหนดขนาด
ตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 

3) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ส ำหรับแบบ OIT) 
    เก็บข้อมูลจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินท้ังหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

โดยผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีหน้าท่ีในการตอบแบบส ารวจ หน่วยงานละ 1 ชุด การตอบแบบส ารวจ 
OIT ในแต่ละข้อค าถาม โดยเลือก “มี” หรือ “ไม่มี” โดยหากเลือก “มี” ให้ระบ ุURL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งเนื้อหาข้อความหรือลิงค์ส าหรับเช่ือมโยงไปยังข้อมูลตามท่ีแต่ละข้อค าถามก าหนด 
ส่วนช่อง “ค าอธิบาย” สามารถกรอกค าอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้ โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส ามารถส่งลิงค์ได้
มากกว่า 1 ลิงค์ในแต่ละข้อ กรณีท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีข้อจากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้เผยแพร่
ข้อมูล ไม่ตรงตามรายละเอียดท่ีก าหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดท่ีก าหนดตามแบบส ารวจ  OIT 
ได้ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็นประกอบโดยละเอียด 

4. กำรประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน จะมีการค านวณคะแนนท้ังรายตัวช้ีวัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวมตามล าดับ      

ดังนี้ 
คะแนน แบบIIT แบบEIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉล่ียของ 
ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉล่ียของข้อ
ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉล่ียของทุก
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉล่ียของทุก
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉล่ียของทุกตัวช้ีวัด
ในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉล่ียของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉล่ียของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจท่ีถ่วงน้ าหนัก 
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หมำยเหตุ: 
ข้อมูลกำรตอบ IIT และ EIT ทุกข้อมูลจะถูกน ำมำใช้ประมวลผลคะแนน เว้นแต่กรณีที่มีข้อมูลกำรตอบน้อยกว่ำ
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ ำที่ก ำหนด จะไม่สำมำรถประมวลผลคะแนนในส่วนนั้นได้กรณีที่หน่วยงำนที่ไม่สำมำรถ
ตอบ OIT ได้ เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดหรือเหตุผลควำมจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลตำมรำยละเอียดที่
ก ำหนดได้โดยมีเหตุผลประกอบอันน่ำเชื่อถือ จะไม่น ำข้อนั้นมำร่วมในกำรประมวลผล 

 5. กำรรำยงำนผลกำรประเมิน 

 การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน  (Rating 

Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ  ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00-100 AA 

85.00-94.99 A 
75.00-84.99 B 
65.00-74.99 C 
55.00-64.99 D 
50.00-54.99 E 

0-49.99 F 
 

 6. ขั้นตอนกำรประเมิน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้อง

ด าเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ออนไลน์ โดยจ าแนกขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วง

ด าเนินการประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงมีข้ันตอนการประเมินและกรอบระยะเวลา

ด าเนินการพอสังเขป ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ช่วงเตรียมกำรประเมิน 

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมิน ITA ของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ  2563 (ITA Online)  ให้กับ
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
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2. เตรียมบุคลำกรผู้รับผิดชอบ น ำเข้ำข้อมูลและด ำเนินกำรในส่วนที่เก่ียวข้อง 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานการประเมิน  และ

ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนี้ 
- กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
– น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
- ประสานงานในขั้นด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT 
– ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
– ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กรอกข้อมูลบุคลำกรผู้รับผิดชอบ  และน ำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน (IIT) ผ่ำนทำงเว็บไซต์โครงกำรโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

    ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2020 เพื่อด าเนินการกรอก
ข้อมูล  ดังนี้ 

    1. ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับส านักงานเขตพื้นท่ี จ านวน 2 ท่าน 
    2. จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ท้ังหมดของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีท างานให้กับ

หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4. หน่วยงำนปรับปรุงแก้ไขระบบงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรประสำนงำนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA 
Online ในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 6. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จัดประชุมชี้แจ้งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 

    1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดประชุมช้ีแจ้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการ

ประเมินความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และได้อบรมให้ความรู้เรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

     2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดประชุมช้ีแจ้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการ

ประเมินความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ซึ่งเป็นข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา และบริษัทห้างร้านเอกชนท่ีมีสัญญาเป็นผู้รับจ้างกับส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในปีงบประมาณ 2563  

  

 

http://www.uprightschool.net/
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บทที่ 4 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ออนไลน ์

 1. ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำรับกำรประเมิน    

1.1  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency Assessment Online 

(IIT Online)   เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 

และได้อบรมให้ความรู้เรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.2  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency Assessment Online 
(EIT Online) เป็นข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา และบริษัทห้างร้านเอกชนท่ีมี
สัญญาเป็นผู้รับจ้างกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในปีงบประมาณ 2563    

1.3  หัวข้อการประเมิน Open Data Integrity  and Transparency Assessment (OIT) จ านวน 43 ข้อ  

 2. ผลกำรประเมินในภำพรวม  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.11 คะแนน                         
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า 
 
ตัวชี้วัด

ท่ี 
ประเด็นตามตัวชี้วัด คะแนน ระดับ ผลการประเมิน 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี 97.65 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 87.26 A ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 94.46 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 93.12 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.20 A ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 90.70 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 86.42 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 84.27 B ไม่ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 77.63 B ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 62.50 D ไม่ผ่าน 
     
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ออนไลน์  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 82.11 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน

อยู่ในระดับ B  โดย ตัวชี้วัดท่ี1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉล่ีย 97.95 และตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ าและ

ได้รับผลการประเมินไม่ผ่าน จ านวน 3 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ร้อยละ เฉล่ีย 84.27 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 77.63 ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ร้อยละเฉล่ีย 62.50  
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้   

1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์  

ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษา                 

ประถมศึกษามุกดาหาร ออนไลน์  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 82.11  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B โดย ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนสูงสุด 97.65 อยู่ในระดับ AA ตัวช้ีวัดท่ี 

2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 87.26 ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนน เฉล่ียร้อยละ 94.46    

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 93.12 ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 93.20 ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงานได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 90.70 ตัวช้ีวัดท่ี 7 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.42 ซึ่งอยู่ในระดับ A  ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน

ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.27  ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.63 ซึ่งอยู่ในระดับ B ส่วน

ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอื่นๆ คือตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 62.50 อยู่ใน

ระดับ D   

2. อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ออนไลน์ โดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 82.11 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่
ในระดับ B  และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน เขต
พื้นท่ีการศึกษา ในปีท่ีผ่านมาพบว่า มีผลการประเมินท่ีลดลงจากผลการประเมินในปีพ.ศ. 2562 เป็นอย่างมาก 
3. แนวทางการน าผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนา
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้
ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและเกิดการพัฒนาท่ียั่งยนื 
 ท้ังนี้ การด าเนินงานท่ีส่งผลโดยตรง  ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   ต้องเร่งสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องการซื่อสัตย์สุจริต ใช้วิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี   ใช้วิธีบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี   เพื่อให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพื่อสร้างหน่วยงานราชการใสสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อ
เปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ตัวช้ีวัด คือ 

1. ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย  
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3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ออนไลน์   

จากปัจจัยท้ังหมด จ านวน 10 ตัวช้ีวัดท่ีส่งผลให้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้น าข้อมูลผลการประเมินมาก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ออนไลน์                            

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาทิเช่น 

    2.1 ก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

2) ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 

3) ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

4) ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 

5) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

6) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 

7) ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

8) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

9) ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

10) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

2.2 ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ดังนี้  

  1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

(MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 2) โครงการองค์กรคุณธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสู่การท าความดี  เพื่อเป็นการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม 

เพื่อน าไปสู่ฐานการท าความดีและเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตให้กับองค์กรและสังคม 

 3)  โครงการประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร โดยก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย จาก “ปัญหาท่ีอยากแก้” และ “ความดีท่ีอยากท า” เป็นแนวปฏิบัติให้

ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนา

องค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
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 4) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  

 5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 

      - กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต “ ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริตงานประเพณีท้องถิ่น” 

     - กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 

     - กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการด าเนินง านด้านการ

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 

     - ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มท่ีมีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 

และกล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

     - ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ

กล่าวค าปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 08.10 น. 

 6) โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

     - กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

     - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 

 7) ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 

     - ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 

     - ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าป้ายบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 

     - จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และมี

รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องท่ีด าเนินการแล้ว

เสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 
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บทที่ 6 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

1. บทวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.11 คะแนน                         
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า 
 
ตัวชี้วัด

ท่ี 
ประเด็นตามตัวชี้วัด คะแนน ระดับ ผลการประเมิน 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี 97.65 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 87.26 A ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 94.46 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 93.12 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.20 A ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 90.70 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 86.42 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 84.27 B ไม่ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 77.63 B ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 62.50 D ไม่ผ่าน 
     
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ออนไลน์  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 82.11 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน

อยู่ในระดับ B  โดย ตัวชี้วัดท่ี1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉล่ีย 97.95 และตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ าและ

ได้รับผลการประเมินไม่ผ่าน จ านวน 3 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ร้อยละ เฉล่ีย 84.27 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 77.63 ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ร้อยละเฉล่ีย 62.50  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน เขตพื้นท่ี

การศึกษา ในปีท่ีผ่านมาพบว่า มีผลการประเมินท่ีลดลงเป็นอย่างมาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ได้น าข้อสังเกตจากผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ีผ่านมาไปปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒนา จุดเด่นให้มีความเข้มแข็งมาก  

จากการเปรียบเทียบผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ออนไลน์  ท าให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหารต้อง

เร่งด าเนินการปรับปรุงการท างานอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคนต้องเข้มแข็ง ร่วมมือกันใน
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การปรับกระบวนการท างานทุกอย่าง เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส  

2. แนวทางการด าเนินด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 คณะท างานขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                         

ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2563  แล้วเห็นว่าควรมีการด าเนินการ  ดังนี้ 

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี

รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาทิเช่น 

    2.1 ก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

2) ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 

3) ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

4) ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 

5) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

6) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 

7) ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

8) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

9) ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

10) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

2.2 ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ดังนี้  

  1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

(MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 2) โครงการองค์กรคุณธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสู่การท าความดี  เพื่อเป็นการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม 

เพื่อน าไปสู่ฐานการท าความดีและเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตให้กับองค์กรและสังคม 

 3)  โครงการประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร โดยก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย จาก “ปัญหาท่ีอยากแก้” และ “ความดีท่ีอยากท า” เป็นแนวปฏิบัติให้

ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนา

องค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
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 4) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  

 5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 

      - กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต “ ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริตงานประเพณีท้องถิ่น” 

     - กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 

     - กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการด าเนินงานด้านการ

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 

     - ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มท่ีมีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 

และกล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

     - ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ

กล่าวค าปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 08.10 น. 

 6) โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

     - กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

     - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 

 7) ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 

     - ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 

     - ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าป้ายบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 

     - จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และมี

รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องท่ีด าเนินการแล้ว

เสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี
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3. ก ำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลำด ำเนินกำรกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต                   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

                         ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ล ำ
ดับ 

รำยละเอียดด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1) ก าหนดแนวปฏิบั ติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
2) ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบ
ภายใน 
3) ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
4) ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
5) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
6) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
7) ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
8) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
9) ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
10) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

ด า เนินการ
ให้แล้วเสร็จ  
พฤษภาคม  
2564 

1. นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย 
2. นางปาริชาติ  รอบคอบ 
3. นายคมกริช  ไชยทองศรี 
4. นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข 
5. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 
 
 
 
 
 
 

2 ก ำหนดให้ด ำเนินกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิ
บำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร ดังนี้ 
1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความ
ร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) 
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและ
ผู้ อ าน วยการส านั ก ง าน เขตพื้ น ท่ี ก า ร ศึ กษ า
ประถมศึกษามุกดาหาร   
 

 
 
ด า เนินการ
ให้แล้วเสร็จ 
30 มีนาคม 
2564 
 
 

 
 
1. นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย 
2. นางปาริชาติ  รอบคอบ 
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ล ำ
ดับ 
 

รำยละเอียดด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

 2) โครงการอง ค์กรคุณธรรม เสริมสร้ า ง
คุณธรรม จริยธรรมสู่การท าความดีเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แสดงเจตนารมณ์
และมุ่งมั่นส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เป็นส่วน
หนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม เพื่อน าไปสู่
ฐานการท าความดีและเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิตให้กับองค์กรและสังคม 
3)โครงการประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร โดยก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย จาก 
“ปัญหาท่ีอยากแก้” และ “ความดีท่ีอยากท า” 
เป็นแนวปฏิบัติให้ผู้บริหารและบุคลากรสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ได้ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 4) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร 
5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร
และสาธารณะชน 
- กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
“ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริตงานประเพณี
ท้องถิ่น” 
- กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม 5 
ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
- กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต 
/ การจัดแสดงผลงานการด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสและการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในองค์กร 
- ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่ วม
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้
พระ และกล่าวค าปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ 
ต้ังแต่เวลา 08.00 น. 
 

1 ตุลาคม  
2563 ถึง 
30  กันยายน 
2564 
 
 
 
 
1 ตุลาคม  
2563 ถึง 
30  กันยายน 
2564 
 
 
 
1 ตุลาคม  
2563 ถึง 
30  กันยายน 
2564 
1 ตุลาคม 
2563 ถึง 
30 กันยายน 
2564 

นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย 
 
 
 
 
 
 
 
นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย 
 
 
 
 
 
 
นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย 
และคณะท างาน 
 
 
กลุ่มอ านวยการและ ทุก
กลุ่ม บุคลากรทุกคน 
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3 โครงกำรยกระดับกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
- กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบั ติตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
- การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
เปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 
ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ 
1) ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการ
ร้องเรียนการทุจริต 
2) จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และ
มีรายงานความก้าวหน้าการ จัดการเรื่ อง
ร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ เรื่องท่ีด าเนินการ 

 
 
ภ าย ใน วั น ท่ี 
15  มิถุนายน  
2564 
 
 
 

 
1. นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย 
2. นางปาริชาติ  รอบคอบ 
3. นายคมกริช ไชยทองศรี 
4. นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข 

5 นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 

และคณะท างาน 
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ภาคผนวก 
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รายชื่อผู้จัดท าการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจ าปีพ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1. นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ  ผอ.สพป.มุกดาหาร          ประธานคณะกรรมการ 
 2. นายณรงค์  โล่ห์ค า                          รองผอ.สพป.มุกดาหาร                กรรมการ 
 3. นายประภาส  ไชยมี   รองผอ.สพป.มุกดาหาร                กรรมการ 
 4. นายมนตรี  ลาดนาเลา   รองผอ.สพป.มุกดาหาร                กรรมการ 
 
คณะกรรมการด าเนินการจัดท า 
  
            1. นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน          รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร      ประธานกรรมการ 

  2. นายคมกริช  ไชยทองศรี     ศึกษานิเทศก์                  กรรมการ 
             3. นายอดิศร  ก้อนค า                         ศึกษานิเทศก์                  กรรมการ 
             4. นางพิไลวรรณ  วะลัยสุข     ศึกษานิเทศก์                  กรรมการ 
             5. นางสาวปัญญาพร  ธิรพรพันธ์    ศึกษานิเทศก์                  กรรมการ 

  6. นางปาริชาติ  รอบคอบ     นักประชาสัมพันธ์                 กรรมการ 
   7. นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย  นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ/เลขานุการ 
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ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ท่ี    120      / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
             ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Integrity and Transparency Assessment 

        Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
........................................................................................................................................................................................ 

  ด้วยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท าคู่มือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้ประกอบการลงมือปฏิบัติการ
ประเมินผ่านระบบ ITAS ได้สะดวกและชัดเจนยิ่งขึ้น ในการด าเนินการต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ภายในองค์กร ท่ีจะต้องร่วมมือกันวางแผนพฒันาการด าเนินงานและร่วมมือกันเปิดเผยข้อมูล ผลการ
ด าเนินงานในมิติต่าง ๆ เพื่อให้ผลการประเมินท่ีได้สามารถสะท้อนคุณธรรมและความโปร่งใส ในภาพรวมของ
การด าเนินงานภายในองค์กรได้อย่างแท้จริง ตลอดจนเพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีสามารถน าไปใช้ประกอบการ
วางแผนพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรต่อไป 
  เพื่อให้การด าเนินงานในการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ  ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จึงแต่งต้ังคณะท างานด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูลเพื่อรับ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพื่อยกระดับ
คุณธรรม ความโปร่งใส และภาพลักษณ์  ในการด าเนินงานของหนว่ยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ท่ีก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติ ต้านทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)” ร่วมกัน  ดังนี ้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ   ผอ.สพป.มุกดาหาร                       ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายณรงค์  โล่ห์ค า    รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร                   รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายประภาส  ไชยมี             รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร                        กรรมการ 
 ๑.๔ นางวรกญัญาพิไล  แกระหัน    รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร                        กรรมการ 
 ๑.๕ นายมนตรี  ลาดนาเลา  จนท.บริหารการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีรองผอ.สพป.             กรรมการ 
 ๑.๖ นายประสพสุข  จันเต็ม   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน             กรรมการ 
 ๑.๗ นางนีรนาท  ห้วยทราย   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการ 
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 ๑.๘ นายสายันต์  ผาดโผน   ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์            กรรมการ 
 ๑.๙ นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                      กรรมการ 
 ๑.๑0 นายอภิชาติ  เสียงล้ า ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี               กรรมการ 
 ๑.๑1 นางวิหาญ  พละพร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ                                      กรรมการ   
 ๑.๑2 นางสาวสุลักขณา  รักษา ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   กรรมการ 
 ๑.13  นางสุพัตรา พรมรักษา    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                  กรรมการ/เลขานุการ                                      
 1.14   นางปาริชาติ  รอบคอบ  นักประชาสัมพันธ์                        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ                                                     
 มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ก ากับ ติดตามการด าเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวชี้วัด  เพื่อประกอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร          
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 2.๑ นางวรกญัญาพิไล  แกระหัน      รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร            ประธานกรรมการ 
    2.2 นางสุพัตรา พรมรักษา             ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ        รองประธานกรรมการ 
    2.3 นายสายันต์  ผาดโผน              ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯรองประธานกรรมการ 
 2.4 นายประสพสุข  จันเต็ม     ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                      กรรมการ 
 2.3 นางนีรนาท  ห้วยทราย     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                      กรรมการ 
 2.5 นายสายันต์  ผาดโผน     ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์               กรรมการ 
 2.6 นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์     ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                      กรรมการ 
 2.7 นายอภิชาติ  เสียงล้ า         ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี                 กรรมการ 
 2.8 นางวิหาญ  พละพร            ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ                                   กรรมการ  
 2.9นางสาวสุลักขณา  รักษา       ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล        กรรมการ     
 2.10   นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย          นักวิชาการเงินและบัญชี                 กรรมการ/เลขานุการ 
 2.11   นางปาริชาติ  รอบคอบ        นักประชาสัมพันธ์                  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ                                                     
 2.12   นายคมกริช  ไชยทองศรี       ศึกษานิเทศก์             กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.13  นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข   ศึกษานิเทศก์                        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.14  นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์  ศึกษานิเทศก์                                กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.15   นางสาวรุจิวรรณ  วงค์ขวาหูม นักวิชาการเงินและบัญชี                  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ก ากับ ติดตาม จัดระบบการด าเนินงาน อ านวยความสะดวก 
สนับสนุนช่วยเหลือติดตามการด าเนินงานการรวบรวมข้อมูล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน าใน
การแก้ไขปัญหาการรวบรวมข้อมูลแต่ละรายตัวชี้วัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลแต่ละตัวชี้วัดย่อย  ประกอบด้วย 
รายช่ือผู้รับผิดชอบตามรายละเอียดตัวชี้วัด ดังเอกสารแนบท้ายค าส่ัง 
 มีหน้าที่  ศึกษารายละเอียดข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด  จัดท าคู่มือการด าเนินงาน  ลงมือปฏิบัติงาน และ
จัดเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวชี้วัด  เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดแต่ละคณะ 
ประชุมท าความเข้าใจ นัดหมาย และด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนด  โดยรายงานและน าข้อมูลเข้าสู่
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานตามกลุ่มงานภายในวันท่ี      มิถุนายน  2564 
  คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลน าเข้าและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ 

4.๑ นางวรกญัญาพิไล  แกระหัน     รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร                ประธานกรรมการ 
 4.๒ นายประสพสุข  จันเต็ม          ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                กรรมการ 
 4.๓ นางนีรนาท  ห้วยทราย           ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการ 
 4.๔ นายสายันต์  ผาดโผน           ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์            กรรมการ 
 4.๕ นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์           ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
 4.6 นายอภิชาติ  เสียงล้ า           ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี               กรรมการ 
 4.7 นางวิหาญ  พละพร           ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการ 
 4.8 นางสุพัตรา  พรมรักษา          ผอ.กลุ่มอ านวยการ                           กรรมการ 
 4.9 นางสาวสุลักขณา  รักษา        ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ       กรรมการ       
          4.10 นางสาวทองม้วน  สุทธิคุณ    นักวิชาการพัสดุ                  กรรมการ 
 4.11  นางสาวจิตราภรณ์  ทองศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี        กรรมการ
 4.12  นางปาริชาติ  รอบคอบ       นักประชาสัมพันธ์      กรรมการ/เลขานุการ 
 4.13 นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย นักวิชาการเงินและบัญชี      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.14 นางปาลิดา  ค าพิชิต  นักจัดการงานท่ัวไป     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.15  นายอดิศร  ก้อนค า  ศึกษานิเทศก์                    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.16  นายคมกริช  ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.17  นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข ศึกษานิเทศก์                            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.18  นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์ ศึกษานิเทศก์                            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

4.19  นางสาวรุจิวรรณ  วงค์ขวาหูม นักวิชาการเงินและบัญชี              กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
มีหน้าที่ 
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็ปไซต์ของ   
หน่วยงาน ตามบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากทุกกลุ่มงาน รวบรวมและเสนอต่อประธานหรือรองประธานเพื่อกล่ันกรอง 
น าเสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ 
๓) สืบค้นข้อมูลการรับบริการ และด าเนินการเผยแพร่เมื่อได้รับอนุมัติ 
๔) จัดท าสรุปภาพกิจกรรมผลงานของหน่วยงาน เก็บรวมรวมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสืบค้นใช้งานได้สะดวก 
๕) พัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์  พัฒนารูปแบบ/ออกแบบเว็ปไซต์หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 
๖) ติดตาม แก้ไขปัญหา การใช้งานในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
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 คณะกรรมการน าข้อมูลขึ้นสู่ระบบเพื่อเผยแพร่                                                                                                                           
5.1 นางวรกญัญาพิไล  แกระหัน            รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร              ประธานกรรมการ 
5.2 นางปาริชาติ  รอบคอบ                  นักประชาสัมพันธ์                    รองประธานกรรมการ 
5.3 นายอดิศร  ก้อนค า            ศึกษานิเทศก์                  กรรมการ

 5.4 นางสาวปัญญาพร  ธิพรพนัธ์            ศึกษานิเทศก์                กรรมการ 
5.5 นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข            ศึกษานิเทศก์                กรรมการ      
5.6  นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย           นักวิชาการเงินและบัญชี               กรรมการ       
5.7  นายคมกริช  ไชยทองศรี           ศึกษานิเทศก์            กรรมการ/เลขานุการ 
5.8  ว่าท่ีร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักด์ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียน          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.9  นางวริญญารักษ์  โสมดา           ผู้อ านวยการโรงเรียน          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.10 นางกานต์พิชชา  ผิวผ่อง               ผู้อ านวยการโรงเรียน          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.11 นางสาวรุจิวรรณ  วงค์ขวาหูม         นักวิชาการเงินและบัญชี      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที่ น าข้อมูลท่ีได้จากคณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูล ขึ้นสู่ระบบเพื่อเผยแพร่ 
 คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย   
 6.1 นายสายันต์ ผาดโผน     ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประธานกรรมการ 

 6.2  นางสาวทองม้วน  สุทธิคุณ    นักวิชาการพัสดุ           รองประธานกรรมการ         
 6.3  นางสาวจิตราภรณ์  ทองศิริ    นักวิชาการเงินและบัญชี                         กรรมการ
 6.4  นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย          นักวิชาการเงินและบัญชี       กรรมการและเลขานุการ 
 6.5  นางสาวรุจิวรรณ  วงค์ขวาหูม นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
        

 มีหน้าที่  จัดท าเอกสารประกอบการเบิกเงินงบประมาณและด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทัน 
ตามก าหนดเวลาในการด าเนินการ  ด้วยความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ 
 ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ รอบคอบ บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม บังเกิดผลดีต่อทางราชการและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่องานราชการโดยแท้จริง   
 ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี   4   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔   

                                                 
                                                  (นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ) 
                             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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