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ค ำน ำ 
    

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงาน                 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดย
รายงานฉบับนี้ ได้ระบุตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นรายงานผล และการสะท้อนผลการด าเนินงาน ตามเป้าหมายการ
ประเมิน ทั้ง 3 ส่วน คือ เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง   ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External  Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และ
ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ทุกท่าน ตลอดจนผู้มี                        
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจจนการประเมินครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงเกินตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ                
ทุกประการ  
 
 
 

 กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

มกราคม 2564 
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บทสรุปผู้บริหำร 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ประถมศกึษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำระนอง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและน าข้อเสนอแนะ
ไปจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนองอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ไม่น้อยกว่า 50 คน โดย
มีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร                       
8) การปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต 
  ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง สรุปผลได้ดังนี้ 
  1. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำระนอง 
      1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยภาพรวม จ านวนทั้งสิ้น จ านวน 225 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในอันดับ ที่ 41 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.19 ซึ่งถือว่ ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A โดย ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 
99.68 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.00 
      1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.74  ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
   ตัวช้ีวัดกำรใช้งบประมำณ ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.24 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
   ตัวช้ีวัดกำรใช้อ ำนำจ ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.21 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
   ตัวช้ีวัดกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  97.95                         
ซึ่งอยู่ในระดับ AA 



รายงานผลการด าเนินงาน  ITA Online 2020 

 

5 
 

   ตัวช้ีวัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.70                          
ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
   ตัวช้ีวัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  97.54                               
ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
   ตัวช้ีวัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.43                         
ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
   ตัวช้ีวัดกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ   99.68                    
ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
   ตัวช้ีวัดกำรเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.70 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
                   ตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50                                    
ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  2. ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 

    ส่วนหนึ่งเนื่องจาก ส านักงาน ป.ป.ช. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินจากรูปแบบเดิมที่มี 5  
ดัชนี เปลี่ยนใหม่เป็น 10 ตัวชี้วัด ไม่มีการประเมินเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT) แต่เน้นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องเตรียมค่อนข้างมาก ท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
ประเด็นการประเมิน ท าให้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ไม่ตรง
ตามข้อพิจารณาหรือขาดความสมบูรณ์ ไม่ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนใน
รายการดังกล่าว 
  3. ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 

    3.1 มีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่าง 
เป็นระบบ   

    3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและให้ค าปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ เพื่อก ากับ ติดตาม ตัวชี้วัดเป็นรายไตรมาส 

    3.3 จัดฝึกอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบเว็บไซต์กลุ่ม/หน่วย เพ่ือเพ่ิมความรู้ เข้าใจในการน าข้อมูล                 
ที่เก่ียวข้องเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กลุ่ม/หน่วย  

      3.4 พัฒนาเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 
รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน  
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บทที่  1   
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ((Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริตและ
สิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลีบูรณาการเข้ากับ
ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดย
สร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิ งภาพลักษณ์ (Perception based) เข้ากับหลักฐาน                         
เชิงประจักษ์ (Evidence based) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ และ
ก าหนดให้เป็นมาตรการเสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้มีติเห็นชอบในหลักการให้น าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไปปฏิบัติ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้บูรณาการความ
ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินโครงการ สพฐ.ใสสะอาด 
ปราศจากคอร์รัปชัน และน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มาท าการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยน าร่องการประเมิน 20 หน่วยงาน 
ประกอบด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ จ านวน 10 หน่วยงานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริตคู่พัฒนา จ านวน 10 หน่วยงาน จากนั้นได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อีกจ านวน 205 หน่วยงาน จนครบทั้งสิ้น 225 หน่วยงาน ประกอบกับรัฐบาลได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอ  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้มีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ( Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 225 หน่วยงาน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดความ
ต่อเนื่องในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

  นอกจากนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูก
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
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ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการ
ทุจริตต่อไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (( Integrity & 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 225 เขต โดยมี
แนวคิดการพัฒนา  นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วใน
การวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมี
ประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จะต้องด าเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ทั้งในส่วนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง และสถานศึกษาที่ก ากับ ดูแล รับผิดชอบต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาระบบ
ราชการให้มีความเข้มแข็ง ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
บรรลุตามเป้าหมายผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจและส่งผลต่อการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้สูงขึ้น ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน  โดยแต่ละปีจะมีการสะท้อนและประมวลผลการด าเนินการ และน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบ
และทบทวนการด าเนินการของปีที่ผ่านมา เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคน
ควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร  

  ดังนั้น  เพ่ือให้ทราบผลส าเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่ามีปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงจัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
  2.1 เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง 
  2.2 เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External  Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
  2.3 เพ่ือประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง 
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3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
  กลุ่มเป้าหมายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประกอบด้วย 

3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  
  3.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  

3.3 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง   

4.  ประชำกรเป้ำหมำยและกลุ่มตัวอย่ำง 
    จ าแนกตามแบบส ารวจได้ ดังนี้ 

OIT IIT EIT 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คือ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอายุการ
ท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจของ
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 
5. แนวทำงกำรประเมิน ITA Online ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง 
และท าให้เห็นพัฒนากาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน โดยมีการปรับปรุงใน
รายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดของการประเมิน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  

(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้เครื่องมือ
ประเมินจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้จัดท า ประกอบด้วยเครื่องมือการประเมิน 3 แบบ 
ได้แก่ 
  6.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) 
  6.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 

6.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment : OIT) 
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7. ขอบเขตกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  7.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติ
ราชการในทุกมิติตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน
ประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใสรวมถึงขั้นตอน
และกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติตลอดจนมีคุณลักษณะ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน   ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการ 
ด าเนินงานที่มีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้            
เป็นอย่างดี โดยมีเนื้อหาของการประเมินประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
        ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ 
        ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 
        ตัวชี้วัดที่ 3   การใช้อ านาจ 
        ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
        ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
        ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
        ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
        ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการท างาน 
        ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 
        ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

7.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรประเมิน 
        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  7.3  ขอบเขตด้ำนวิธีกำรศึกษำ  

      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ 
วิธีการ ศึกษาวิจัยที่ส าคัญ 2 วิธี คือ 

     1) กำรวิจัยจำกเอกสำร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือ หลักฐาน 
ต่าง ๆ ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเขิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment โดยให้
หน่วยงานภาครัฐตามกลุ่มเป้าหมายตอบค าถามต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงาน 
ด าเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

     2) กำรวิจัยจำกกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บ ข้อมูล 
เกี่ยวกับ ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามแบบประเมินจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียตาม
ประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) และบุคลากรรวมทั้ง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ 
(Internal) ในด้านความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบ ส ารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการ
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และพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในเรื่อง ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมใน องค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้
สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดี 
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บทที่  2 
วิธีกำรประเมิน 

1. กรอบกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
   กำรศึกษำออนไลน์ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถสรุปเป็น
กรอบการด าเนินการออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
                                                                                          ศึกษาข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               ส่งผล 
                                                                             
 
 
 
 

 

สพฐ. ช้ีแจงโครงการ 

เตรียมการประเมิน 

รับการประเมิน 
คณะกรรมการประเมิน 

IIT 

Upload 
เข้าระบบออนไลน ์

ตรวจสอบ 

แปลผล 

ออนไลน ์ ออนไลน ์

แจ้ง สพท. 

สิ้นสุดการประเมิน  

EIT OIT
T 
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2.  รำยละเอียดเกณฑ์กำรประเมิน 
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย 
  ตัวช้ีวัดที่  1  กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความ 
สามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ
วาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เ งิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ                             
ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
รำยละเอียดกำรประเมิน  

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ IIT I1. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บริหำรแก่ผู้
มำติดต่อ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
     เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 
     เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
I2. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้ 
มำติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัวอย่ำง                
เท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 
I3. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 
    มุ่งผลส าเร็จของงาน 
    ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
    พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
I4. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ 
จำกผู้มำติดต่อ เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต 
หรือให้บริกำร หรือไม่ 
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 
    ประโยชน์อื่น ๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา  
การรับความบันเทิง เป็นต้น 
 

5 ตัวชี้วัด 
6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

  I5. นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ให้กันใน
โอกำสต่ำง ๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ 
วัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรรับสิ่งดังต่อไปนี้  หรือไม่ 
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 
    ประโยชน์อื่น ๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา  
การรับความบันเทิง เป็นต้น 
I6. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่ 
บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและ
คำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต หรือไม่ 
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 
    ประโยชน์อื่น ๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา  

การรับความบันเทิง เป็นต้น 

 

 
ตัวช้ีวัดที่  2  กำรใช้งบประมำณ 

  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการ    
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง 
ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
รำยละเอียดกำรประเมิน  

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

2. กำรใช้
งบประมำณ 

IIT I7. ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของ 
หน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 
I8. หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึง 
ประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
    คุ้มค่า 
    ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

  I9. หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้องเพียงใด 
I10. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเบิกจ่ำยเงินที่เป็น
เท็จ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง 
ฯลฯ มำกน้อยเพียงใด 
I11. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/จัดหำพัสดุและ 
ตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
    โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
I12. หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำน มีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำก
น้อยเพียงใด 
    สอบถาม 
    ทักท้วง 
    ร้องเรียน 

 

 
  ตัวช้ีวัดที่  3  กำรใช้อ ำนำจ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาย การซื้อขายต าแหน่งหรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้
กลุ่มหรือพวกพ้อง ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 
รำยละเอียดกำรประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 
 

ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

3. กำรใช้อ ำนำจ IIT I13. ท่ำนได้รับมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็น
ธรรม มำกน้องเพียงใด 
I14. ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับ
คุณภำพของผลงำนอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 
I15. ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 
กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม มำก
น้อยเพียงใด 
 

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ 
 

ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

  I16. ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำธุระส่วนตัวของ 
ผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด 
I17. ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
หรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด 
I18. กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของท่ำน มีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
    ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
    มีการซื้อขายต าแหน่ง 
    เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 

ตัวช้ีวัดที่  4  กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินอง
ราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการของหน่วยงานด้วย ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

4. กำรใช้ทรัพย์สิน 
ของรำชกำร 

IIT I19. บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สิน 
ของรำชกำร ไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่มหรือ 
พวกพ้อง มำกน้องเพียงใด 
I20. ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำร 
ไปใช้ปฏิบัติงำน ในหน่วยงำนของท่ำน มีควำมสะดวก 
มำกน้อยเพียงใด 
I21. กรณีที่ต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร 
ไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำร 
ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 
I22. บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สิน 
ของรำชกำรไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง 
จำกหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 
I23. ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้องเพียงใด 
I24. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ 
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ 
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 

6 ขอ้ 
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ตัวช้ีวัดที่  5  กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด ในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดท าแผนงานด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การ
ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 
รำยละเอียดกำรประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

5. กำรแก้ไขปัญหำ 
กำรทุจริต 

IIT I25. ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด 
I26. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
    ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
    จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน 
I27. ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำน ได้รับกำรแก้ไข    
มำกน้อยเพียงใด 
I28. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ ต่อกำร 
ทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด 
    เฝ้าระวังการทุจริต 
    ตรวจสอบการทุจริต 
    ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 
I29. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำย 
ตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนไปปรับปรุงกำร
ท ำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด 
I30. หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน 
หน่วยงำนของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ 
อย่ำงไร 
    สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
    สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
    มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
    มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

6 ข้อ 
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  แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 6 – ตัวช้ีวัดที่ 8 ประกอบด้วย 
  ตัวช้ีวัดที่  6  คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียนกันไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติต่อ หรือผู้มีส่ วนได้ส่วน
เสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียก รับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 
ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงานประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้   
 
 รำยละเอียดกำรประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

6. คุณภำพกำร 
ด ำเนินงำน 

EIT E1. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/
ให้บริกำรแก่ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
    เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 
    เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
E2. เจ้ำหน้ำที่ขอบหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/
ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้มำติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
มำกน้อยเพียงใด 
E3. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
กำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรแก่ท่ำน อย่ำงตรงไปตรงมำไม่ปิดบัง 
หรือบิดเบือนข้อมูล มำกน้อยเพียงใด 

5 ข้อ 

  E4. ในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ร้องขอให้จ่ำยหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ 
เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือ 
ให้บริกำร หรือไม่ 
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 
    ประโยชน์อื่น ๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา  
การรับความบันเทิง เป็นต้น 
E5. หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถงึ
ประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก มำกน้อย 
เพียงใด 
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ตัวช้ีวัดที่  7  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัด
ให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตองเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

 
รำยละเอียดกำรประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

7. ประสิทธิภำพ 
กำรสื่อสำร 

EIT E6. กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
    เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
    มีช่องทางหลากหลาย 
E7. หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูล 
ที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 
E8. หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำม 
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร หรือไม่ 
E9. หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจนมำกน้อย 
เพียงใด 
E10. หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียน
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน หรือไม่ 

5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน  ITA Online 2020 

 

19 
 

ตัวช้ีวัดที่  8  กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติ ดต่อ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงาน
จะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 
รำยละเอียดกำรประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

8. กำรปรับปรุง 
ระบบกำรท ำงำน 

EIT E11. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียง 
E12. หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและ
ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 
E13. หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 
หรือไม่ 
E14. หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำตดิต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำ 
กำรด ำเนินงำน/กำรใหบ้ริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น มำกน้อย
เพียงใด 
E15. หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/ 
กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

5 ข้อ 
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แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวช้ีวัดที่ 10 ประกอบด้วย   

ตัวช้ีวัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.1  ข้อมูลพื้นฐำน 
  ข้อมูลพื้นฐำน 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

9. กำรเปิดเผย 
ข้อมูล 
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

เว็บไซต์ 
หน่วยงาน 

O1. โครงสร้ำงหน่วยงำน 
      แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน 
      ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน เช่น กลุ่ม หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น 
O2. ข้อมูลผู้บริหำร 
      แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
      ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน 
O3. อ ำนำจหน้ำที่ 
       แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด 
O4. แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน 
      แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี 
      มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือ 
แนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
      เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2523 
 

5 ตัวชี้วัด 
33 ข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 

ค ำถำม 
  O5. ข้อมูลกำรติดต่อ 

       แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
        1) ที่อยู่หน่วยงาน 2) หมายเลขโทรศัพท์                          
3) หมายเลขโทรสาร  4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน 
O6. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
       แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น 
      - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  
      - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      - พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
     - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม  
O7. ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
       แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
       เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563 
O8. Q&A  
       แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับสอบถามได้ 
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board. 
กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น  
       สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
O9. Social Network 
      แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น 
      สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
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   ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2  กำรบริหำรงำน 
   กำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

9.2 การบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O10. แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
      แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณท่ีใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
      เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 
O11. รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 
รอบ 6 เดือน 
      แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
      มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
      เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
O12. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
       แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
       มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
       เป็นรายงานผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

 

- การปฏิบัติงาน  O13. คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
       แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
      มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด 
ก าหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

 

- การให้บริการ  O14. คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
        แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงาน 
        

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน  ITA Online 2020 

 

23 
 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

   มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การ
ให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลำ ที่ใช้ในการ
ให้บริการ และผู้รับผิดชอบ ในการให้บริการ เป็นต้น 
O15. ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 
        แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
        เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
O16. รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 
         แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
         เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
O17. E-Service 
        แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
ตามอ านาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ 
        สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
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  ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.3  กำรบริหำรเงินงบประมำณ  แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 

ค ำถำม 
9.3 กำรบริหำรเงิน 
งบประมำณ 
   - แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี 

 O18. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
        แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 
1 ปี 
        มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 
เป็นต้น 
        เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
O19. รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 
6 เดือน 
       แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 
       มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า
การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
       เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
O20. รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
       แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
       มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
       เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

- การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ 

 O21. แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ 
       แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ตามท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
       เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
O22. ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสด ุ
      ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

  O23. สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน 
        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
        มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อ
หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
        จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) 
        เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
O24. รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
ประจ ำปี 
        แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
        มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
        เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.4  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
   กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

- กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 

 O25. นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
        แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
        เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมายหรือนโยบายที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
        เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
O26. กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
        แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  
เป็นต้น 
       เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่
อยู่ภายในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
      เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
O27. หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
       แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้ 
       หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
       หลักเกณฑ์การบรรจุและคัดเลือกบุคลากร 
       หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
       หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
       หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
       เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 

ค ำถำม 
  O28. รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ประจ ำปี 
        แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
        มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
        เป็นรายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

 

 

 
   ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.5  กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
   กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 

ค ำถำม 
- กำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 O29. แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
        แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
       มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียด 
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอน 
หรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
O30. ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
         แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
        สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

  O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบประจ ำปี 
        แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
        มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น 
จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 

        เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

- กำรเปิดโอกำสให้ 
เกิดกำรมีส่วนร่วม 

 O32. ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
        แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ 
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
        สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
O33. กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
       แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
       เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

- กำรป้องกันกำร
ทุจริต 

 O34. เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
       แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่
แบะบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
       ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 
O35. กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 
       แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
       เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ 
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส  
       เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
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   ตัวช้ีวัดที่  10  กำรป้องกันกำรทุจริต 
   เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การ
ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น 
แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมี
การก ากับติตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด
ย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 
           ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  10.1  กำรด ำเนินงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
   เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

- กำรประเมินควำม
เสี่ยงเพื่อกำร
ป้องกัน 
กำรทุจริต 

 O36. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 
        แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
       มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
       เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
O37. กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
       แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  
       เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
       เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
O38. กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
        แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
        เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

-แผนป้องกันกำร
ทุจริต 

 O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
        แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้อกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
        มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
        เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
O40. รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำร
ทุจริต ประจ ำปีรอบ 6 เดือน 
        แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
      เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
O41. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 
       แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
       มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
      ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
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   ตัวช้ีวัดย่อยที่  10.2  มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
   มำตำกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 
 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อ 
ค ำถำม 

- มำตรกำรภำยใน
เพื่อป้องกันกำร
ทุจริต 

 O42. มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 
       แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
       มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
      มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ
ก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น 
O43. กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
       แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
       มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
       เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทที่  3 
วิธีด ำเนินกำร 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง ใช้วงจรคุณภาพ P-D-C-A มาด าเนินการและก ากับติดตามกระบวนการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้ 
1. กระบวนกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ข อ ง  ส พ ท . ออ น ไ ล น์  ( ITA) 
ออนไลน์ 
    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
10 ตัวชี้วัด 
   1.1 แบบส ารวจความคิดเห็น  
         IIT 
   1.2 แบบส ารวจความคิดเห็น  
         EIT 
   1.3 แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ OIT 
2. แผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 – 2562  
   2 . 1  กล ยุ ท ธ์ ที่  3  พั ฒ น า
คุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  2 . 2  ก ล ยุ ท ธ์ ที่  4  เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการ 

ปัจจัย 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง มีการ
บริหารจัดการผ่านเกณฑ์ มี
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
สูงขึ้น 

ผลลัพธ์ 
 

1. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง
ค าช้ีแจงจาก สพฐ. 
2. ศึกษา วิเคราะห์ แนว
ทางการด าเนินงานและ
กรอบการประเมิน 
3. จัดท าแผนงานโครงการ 
กิจกรรม 
4. จัดท าร่างค าสั่ง
คณะท างาน 
 

กระบวนกำร 
 

3. ประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ประเมิน ITA 
4. มอบหมายภารกิจแตล่ะ
ตัวชี 
5. ส่งข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียภายในและภายนอก 
6. ประสานงานการตอบแบบ
วัดการรับรู้ IIT และ EIT 
7. ตอบแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
แบบ OIT 
 

D 

P 

A 

C 

6. ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล รวบรวมข้อมูล
การด าเนินงาน ตามกรอบ
ระยะเวลาก าหนด และน า
ผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบตัิงาน 

7. วิเคราะห์ข้อมูล สรุป 
และรายงานผลการประเมิน
ตามระยะเวลาก าหนด 
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2. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
การด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เข้า
ร่วมประชุมเพ่ือรับฟังค าชี้แจงจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการด าเนินงานและกรอบการประเมินผล รายละเอียดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อย่างละเอียดและชัดเจน 
  3. จัดท าแผนงานโครงการ กิจกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  4. เตรียมการจัดประชุมชี้แจงขยายผลจากการเข้าร่วมประชุมและรับฟังค าชี้แจงให้แก่ บุคลากร 
โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ทราบ 
  5. จัดท าค าสั่งคณะท างาน ผู้ก ากับติดตามตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บรวมรวมข้อมูล  การด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

6. จัดท าคู่มือการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ให้ทุกกลุ่มงานใช้เป็นคู่มือเก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานผลตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด 

7. จัดประชุมชี้แจงขยายผล เพื่อสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานงานผู้ก ากับติดตาม 
ตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ในรายละเอียดเนื้องานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
และสถานศึกษาสังกัด ตระหนักในภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ 

8. มอบหมายภารกิจตามค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ผู้ก ากับติดตาม และผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตาม 
ตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
  9. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (State Holder) รับทราบเพื่อให้การสนับสนุนการด าเนินการ 
และให้ความร่วมมือการด าเนินการ   
  10. ก ากับติดตาม ผู้จัดเก็บข้อมูล รายงานผลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   

11. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน                    
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมลู 

   จ ำแนกตำมแบบส ำรวจได้ดังนี้ 
 

OIT IIT EIT 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการ 
ประเมินจะต้องตอบค าถามพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานและจัดส่งผ่านระบบ
ออนไลน์ www.uprightschool.net 
ตามห้วงเวลาที่ก าหนดในเอกสาร 
ฉบับนี้ 

แบบส ารวจออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง 
จะได้รับลิงก์เข้าระบบแบบส ารวจ 
ผ่านอีเมล์ที่ให้ไว้ตามห้วงเวลาที่ 
ก าหนดในเอกสารฉบับนี้ 

แบบส ารวจออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง 
จะได้รับลิงก์เข้าระบบแบบส ารวจ 
ผ่านอีเมล์ที่ให้ไว้ตามห้วงเวลา ที่
ก าหนดในเอกสารฉบับนี้ 

 
4. แนวทำงปฏบิัติในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล IIT และ EIT 
  (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และการรักษา
ความลับ แก่ผู้ตอบก่อนเริ่มการเก็บข้อมูลในระบบออนไลน์ 
  (2) สพฐ. ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งจะส่งลิงค์การตอบแบบส ารวจผ่านอีเมล์ของ
ผู้ตอบโดยตรง ไม่น าแบบส ารวจส่งมอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับการประเมินด าเนินการเก็บข้อมูล 
  (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ให้ผู้ตอบตอบแบบส ารวจด้วยตนเองโดยอิสระ 
ไม่ชี้น า หรือกดดันผู้ตอบ 
  (4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะไม่ระบุตัวตนของผู้ตอบ ไม่ระบุชื่อ 
ต าแหน่ง หรือเบอร์โทรศัพท์บนแบบส ารวจ ไม่ก าหนดรหัสใด ๆ ที่เชื่อมโยงระหว่างแบบส ารวจกับผู้ตอบ และ
หลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลในสภาวะที่ผู้ตอบ อาจถูกรับรู้ว่าเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 
5. แนวทางปฏิบัติจัดท าและจัดส่งแบบส ารวจ OIT 
  (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ด าเนินการตามแบบส ารวจ OIT ให้แล้วเสร็จ 
ภายในห้วงเวลาที่ก าหนด เนื่องจากจะท าให้ส่งผลต่อการรับรู้ของการส ารวจแบบส ารวจ IIT และ EIT 
  (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดส่งแบบส ารวจ OIT และเอกสารหลักฐาน
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ ตามที่ สพฐ.ก าหนด ผ่านเว็บไซต์ www.uprightschool.net 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย  
  4.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบส ารวจ  
  4.2 ผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
  4.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง IIT  EIT  และ  OIT 
  4.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง  จ าแนกตามตัวชี้วัด 
  4.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง จ าแนกตามตัวชี้วัดย่อย 
  4.6 การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 
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  4.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบส ำรวจ 
  ตำรำงท่ี 4.1.1 จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบส ารวจ Internal จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล                              
(N = 54) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
อำยุ 
    20 – 40 ป ี
    41 – 60 ป ี

 
11 
43 

 
20.40 
79.60 

เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
12 
42 

 
22.20 
77.80 

ระดับกำรศึกษำ 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 

 
6 

19 
29 

 
11.10 
35.20 
53.70 

ระดับต ำแหน่ง 
    ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการกลุ่มและหน่วย 
    ข้าราชการระดับปฏิบัติการ – ช านาญการพิเศษ 
    ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน 
    ลูกจ้าง / พนักงานราชการ 

 
2 

38 
4 

10 

 
3.70 

70.40 
7.40 

18.50 
ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
    ต่ ากว่า 5 ป ี
    5 – 10 ป ี
    11 – 20 ป ี
    มากกว่า 20 ปี  

 
1 
2 

16 
35 

 
1.90 
3.70 

29.60 
64.80 

 
  จำกตำรำงท่ี 4.1.1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ Internal จ านวน 54 คน พบว่า ร้อยละ 79.60 มี
อายุในช่วง 41 – 60 ปี ร้อยละ 77.80 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.70 ระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 70.40
ต าแหน่งข้าราชการระดับปฏิบัติการ – ช านาญการพิเศษ และร้อยละ 64.80 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
มากกว่า 20 ปี  
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ตำรำงท่ี 4.1.2 จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบส ารวจ External จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล                      
(N = 95)  
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
อำยุ 
    20 – 40 ป ี
    41 – 60 ป ี

 
42 
53 

 
44.20 
55.80 

เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
26 
69 

 
27.40 
72.60 

ระดับกำรศึกษำ 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 

 
7 

35 
53 

 
7.40 

36.80 
55.80 

อำชีพ 
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ 
    ผู้น าชุมชน/กรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครองนักเรียน 

 
80 
15 

 
84.20 
15.80 

 
  จำกตำรำงท่ี 4.1.2 จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบส ารวจ External จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล    
จ านวน 95 คน พบว่า ร้อยละ 55.80 มีอายุช่วง 51 – 60 ปี ร้อยละ 72.60 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.80 
การศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 84.20 มีอาชีพเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ 
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4.2 ผลกำรประเมินแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and  
Transparency  Assessment : OIT) จำกหลักฐำนกำรด ำเนินของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ตำรำงท่ี 4.2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาระนอง   
 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ เครื่องมือ ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนน 

หลังถ่วงน้ ำหนัก 
1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 97.74  

 
IIT 

 
 

30 

 
 

29.21 
2 กำรใช้งบประมำณ 96.24 
3 กำรใช้อ ำนำจ 98.21 
4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 97.95 
5 กำรแก้ไขปัญหำทุจริต 96.70 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 97.54  

EIT 
 

30 
 

29.46 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 97.43 
8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 99.68 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล 88.70  

 
 
 

OIT 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

35.24 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 77.78 
9.2 การบริหารงาน 100.00 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 85.71 
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 80.00 

10 กำรป้องกันกำรทุจริต 87.50 
10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 75.00 
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 100.00 

คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ Online 100 93.91 
 

จำกตำรำงท่ี 4.2.1 พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่มีการถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 35.24 
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IIT EIT OIT

30 30 40 
29.21 29.46 

35.24 

ค่าน า้หนกัคะแนน 

  4.3 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง IIT  EIT และ  OIT ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  แผนภูมิที่ 4.3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน                    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง IIT  EIT และ  OIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จำกแผนภูมิที่ 4.3.1 พบว่า ผลการประเมิน IIT  EIT และ OIT พบว่า IIT ค่าน้ าหนักคะแนน 30  

คะแนน ผลการประเมินร้อยละ 29.21 EIT ค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน ผลการประเมินร้อยละ 29.46 EIT                
ค่าน้ าหนักคะแนน 40 คะแนน  ผลการประเมินร้อยละ 35.24 
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4.4 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง จ ำแนกตำมตัวชี้วัด 
 

แผนภูมิที่ 4.4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จ าแนกตามตัวชี้วัด 
 

 
 
จำกแผนภูมิที่ 4.4.1 เมื่อพิจารณา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามตัวชี้วัด 10 ตัวชีว้ัด 
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า  

ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน   ได้คะแนนสูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย 99.60 
รองลงมา คือ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.95 
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.21 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.74 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.43 
ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.34 
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.70 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.24 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.70 
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.50  

ตามล าดับ 
 

93.91 

97.74 

96.24 

98.21 

97.95 

96.70 

97.34 

97.43 

99.60 

88.70 

87.50 

คะแนนเฉลีย่ 

การปฏบิตัหินา้ที ่

การใชง้บประมาณ 

การใชอ้ านาจ 

การใชท้รัพยส์นิของราชการ 

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 

คณุภาพการด าเนนิงาน 

ประสทิธภิาพการสือ่สาร 

การปรับปรุงระบบการท างาน 

การเปิดเผยขอ้มลู 

การป้องกนัการทจุรติ 

ผลคะแนนแตล่ะตวัชีว้ดั 
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4.5 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  แยกรำยตัวชี้วัดย่อย  

ตำรำงท่ี 4.5.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แยกรายตัวชี้วัดย่อย  
 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ เครื่องมือ ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนน 

หลังถ่วงน้ ำหนัก 
1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 97.74  

 
IIT 

 
 

30 

 
 

29.21 
2 กำรใช้งบประมำณ 96.24 
3 กำรใช้อ ำนำจ 98.21 
4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 97.95 
5 กำรแก้ไขปัญหำทุจริต 96.70 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 97.54  

EIT 
 

30 
 

29.46 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 97.43 
8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 99.68 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล 88.70  

 
 
 

OIT 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

35.24 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 77.78 
9.2 การบริหารงาน 100.00 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 85.71 
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 80.00 

10 กำรป้องกันกำรทุจริต 87.50 
10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 75.00 
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 100.00 

คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ Online 100 93.91 
 

จำกตำรำงท่ี 4.5.1 เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวนทั้งสิ้น 225 เขต ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีผลการประเมินอยู่ในอันดับ ที่ 41 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.91   ซึ่งถือ
ว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A 
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    4.6 เปรียบเทียบผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2563 

  ตำรำงท่ี 4.6.1 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 
 
 

ปี อันดับที่ ผลกำรพัฒนำ คะแนน ITA ผลกำรพัฒนำ 
2558 -  - - 
2559 119 - 76.79  
2560 94  86.64  
2561 103  84.92  
2562 70  88.18  
2563 41  93.91  

  
  จำกตำรำงท่ี 4.6.1 พิจารณาแล้ว ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปี 2562 และ ปี 2563 ทั้งอันดับการประเมิน และผลคะแนนการ
ประเมิน มีผลการพัฒนาดีขึ้น 
 

แผนภูมิที่ 4.6.1 ผลเปรียบเทียบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จ าแนกตามตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 

1)การ
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พ.ศ.2562 93.29 98.06 99.22 98.96 99.01 89.62 79.48 78.41 94.25 76.34

พ.ศ.2563 97.74 96.24 98.21 97.95 96.70 97.54 97.43 99.68 88.70 87.50
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จำกแผนภูมิที่ 4.6.1  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จ าแนกตามตัวชี้วัด 
พบว่า มีคะแนนการประเมิน เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 5 ตัวชี้วัด และมีคะแนนการประเมิน 
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 5 ตวัชี้วัด  
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บทท่ี  5 
สรุปผล อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด และจ าแนก
ออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
1. ผลกำรประเมิน 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ เครื่องมือ ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนน 

หลังถ่วงน้ ำหนัก 
1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 97.74  

 
IIT 

 
 

30 

 
 

29.21 
2 กำรใช้งบประมำณ 96.24 
3 กำรใช้อ ำนำจ 98.21 
4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 97.95 
5 กำรแก้ไขปัญหำทุจริต 96.70 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 97.54  

EIT 
 

30 
 

29.46 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 97.43 
8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 99.68 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล 88.70  

 
 
 

OIT 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

35.24 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 77.78 
9.2 การบริหารงาน 100.00 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 85.71 
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 80.00 

10 กำรป้องกันกำรทุจริต 87.50 
10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 75.00 
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 100.00 

คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ Online 100 93.91 

2. ผลกำรวิเครำะห ์

  1. ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานของตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต ค่าน้ าหนัก 30 คะแนน คะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก 29.21 
ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  อยู่ในระดับ AA   
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  2. ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินระดับการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน ค่าน้ าหนัก 30 คะแนน คะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก 29.46 ผลการประเมิน
การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก  อยู่ในระดับ AA 

  3. ผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการ
ป้องกันการทุจริต ค่าน้ าหนัก 40 คะแนน ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
     ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล 
                 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  ค่าน้ าหนัก 100 คะแนน  คะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก 77.78 
อยู่ในระดับ B 
       9.2 การบริหารงาน ค่าน้ าหนัก 100 คะแนน คะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก 100  
อยู่ในระดับ AA 
                9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ค่าน้ าหนัก 100 คะแนน  คะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก 
85.71 อยู่ในระดับ A 
      9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ค่าน้ าหนัก 100 คะแนน คะแนนหลังถ่วง
น้ าหนัก 100 อยู่ในระดับ AA 
      9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ค่าน้ าหนัก 100 คะแนน คะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก 80.00  
อยู่ในระดับ B  
    ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 
         10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ค่าน้ าหนัก 100 คะแนน คะแนนหลังถ่วง
น้ าหนัก 75.00 อยู่ในระดับ B 
       10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ค่าน้ าหนัก 100 คะแนน คะแนนหลังถ่วง
น้ าหนัก 100 อยู่ในระดับ 
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง มี 3 เครื่องมือ  10 ตัวชี้วัด พบว่ำ 
  1. ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อยู่ในระดับ AA  
   2. ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อยู่ในระดับ AA 
  3. ผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

              ตัวชีว้ัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล ผลการประเมิน อยู่ในระดับ AA จ านวน 2 ตวัชี้วัด ได้คะแนน
หลังถ่วงน้ าหนัก 100 ได้แก่  การบริหารงาน และ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  อยู่ในระดับ A จ านวน 1 
ตัวชี้วัด ได้คะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก คือ การบริหารเงินงบประมาณ และ อยู่ในระดับ B จ านวน 2 ตัวชีว้ัด ได้คะแนน
หลังถ่วงน้ าหนัก 80.00 และ 77.78 ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน และ การส่งเสริมความโปร่งใส 

    ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต ผลการประเมิน อยู่ในระดับ AA จ านวน 1 ตัวชี้วดั คือ 
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต และ อยู่ในระดับ B จ านวน 1 ตัวชีว้ัด คือ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
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  จากการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ A ระดับ B พบว่า 
  1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหาร ยังแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
  2. การบริหารเงินงบประมาณ รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 
  3. การส่งเสริมความโปร่งใส ไม่ได้เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  4. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ไม่ครบ 10 
ด้าน 

3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
  เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิภาพ เห็นควร 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ขอบข่ายในการด าเนินการ  
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin สพป.ระนอง)  มีหน้าที่ ลงทะเบียน 
และเปิดใช้งานในระบบ ITAS  ประสานงานในขั้นด าเนินการประเมินกับผู้ที่เก่ียวข้อง ประชาสัมพันธ์ในการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ดูแล และรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด มีหน้าที่ ตอบค าถาม 
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และรวบรวมข้อมูลสาธารณะ (OIT) ส่งให้ Admin สพป.ระนอง น าเข้า
ระบบ ITAS ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ สพฐ.และ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด   

4. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม การจัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด มีหน้าที ่ ก ากับ ติดตาม  
วิเคราะห์ความสมบูรณ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) การตอบแบบวัดการรับรู้ของ                     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) ก่อนน าเข้าระบบ ITAS  

5 .  แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน มีหน้าที่ รวบรวมผลการประเมิน ประมวลผล  
วิเคราะห์ สรุป จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
  6. ประกาศเจตจ านงส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง  
  7. ประชุม ชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับบุคลกรภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง   
  8. ก าหนดให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งเขตสุจริตและองค์กรคุณธรรม อย่างยั่งยืน 
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คณะกรรมกำรสรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ที่ปรึกษำ 
1.  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
2.  นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
3.  นายภพเดชา  บุญศรี 
4.  นางวันดี  ละศรีจันทร์ 
5.  นางวราพร  แสงแป้น         ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
6.  นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์        ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
7.  นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ์       ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
8.  นางสาวธนพร  กุลสวสัดิ์        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
9.  นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
10.  นายปรีชาพล  ทองพลอย        ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
11.  นายษณกร  เสนาะเสียง        ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี 

      ทางการสื่อสาร 
12. นางนวลจิรา  ธรรมสิริพร        ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
13. นางสาวกัลยวรรธ ์ อินริสพงศ์        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
14. นางปรารถนา  แสงระวี        นักจัดการงานทั่วไปช านายการ        
 
คณะกรรมกำรสรุปผลกำรประเมิน 
1.  นางวันดี  ละศรีจันทร์                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
2.  นายปรีชาพล  ทองพลอย        ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
3.  นายษณกร  เสนาะเสียง        ผู้อ านวยการกลุ่ม ICT 
4.  นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์        ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
5.  นางปรารถนา  แสงระวี                 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
6.  นายวัลลภ  บัวเกต ุ                  เจ้าหน้าที ่ICT 
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