
บทที่ 1 

บทน า 

  

1. ความเป็นมา  

 ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก  

ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)”   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงา นภาครัฐได้ เริ่มด าเนินการ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมาและมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตามล าดับ ท าให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ  

ให้หน่วยงาน ภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ  ปัจจุบัน การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนด เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ  

ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็น 

การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวัง 

ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงาน 

ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างเหมาะสมและที่ผ่านมา พบว่า หลายหน่วยงาน 

น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนา

และยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ

และการอ านวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงาน 

อย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้   

ในด้านการบริหาร การจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็น  

ที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์

ทับซ้อนและสมารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทั นสถานการณ์  

ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริต  

ในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างาน



ในหน่วยงาน ในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  นอกจากนี้ จากความส าเร็จ 

ของการด าเนินการที่ผ่านมาดังกล่าว ท าให้ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ”ถูกยกระดับให้เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินการ 

ที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกา รส่ง เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์  

 โดยมี แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล 

รวดเร็ว ในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real – time system) 

และการ ประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ที่รับการ ประเมินส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยส านักพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ศึกษาเอกสารการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้พัฒนา

นวัตกรรมการ ประเมิน ITA Online อีกครั้ง โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

ลดขั้นตอนการ ลง พ้ืนที่ เก็บข้อมูลกลุ่ มตัวอย่ างและการรับรอง เอกสาร/หลักฐานเชิ งประจักษ์  

โดยคณะกรรมการจาก ส่วนกลาง แต่ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้รับรองเอกสาร/หลักฐาน 

เชิงประจักษ์ด้วยตนเอง  ดังนั้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้จึงไม่มีการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บเอกสาร/หลักฐานเชิง

ประจักษ์และการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากคณะกรรมการที่รับการแต่งตั้ง

จากส่วนกลาง  

 

 2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน   

2.1 เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

2.2 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

2.3 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับ 

นโยบายและในระดับปฏิบัติ  

 

 

 



3. ขอบเขตของการประเมิน   

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา    

เนื้อหาในการประเมินมีความตรง (Validity) และครอบคลุมในคุณลักษณะเกี่ยวกับคุณธรรม 

 จริยธรรมธรรมาภิบาล รวมไปถึงความโปร่งใสที่หน่วยงานภาครัฐที่หน่วยงานภาครัฐพึงจะปฏิบัติต้องอยู่

ภายใต้ขอบเขตตามระเบียบหรือกฎหมายก าหนดและต้องมีลักษณะไม่ เฉพาะเจาะจงจนเกินไป  

เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทุกรูปแบบสามารถเข้ารับการประเมินได้ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและ 

แนวทางการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศ

ไทยให้สูงขึ้นโดยมีหลักการพื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี้ 

  1.ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดี อันได้แก่ Sensitive, Measurable, 

Precise, Simple and  Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable 

  2. ITA จะต้องมีผู้ตองสอบถามที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ 

ได้แก่ ข้าราการและบุคลากรภายในที่คละต าแหน่งที่ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชน

ทั่วไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มอาชีพต่างๆ   

  3. ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hand Corruption) การทุจริต

ทางอ้อม (Soft Corruption) และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะการประเมิน

เกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตขิงหน่วยงานลดลง

หรือไม่มีเลย (Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการทุจริตด้วย 

  4. ITA จะต้องช่วยให้ CPI ของประเทศดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย 

เพ่ือเป็นองคาพยพในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน 

  5. ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าท าให้เจ้าหน้าที่ 

ของหน่วยงานรู้สึกกังวล 

  6. ITA ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานไปในตัว 

  7. หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และน าผล 

การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสาร

ภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณะชนรั บรู้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ 

กับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการด าเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุน

หรือเปน็ภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 



3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการประเมิน  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2562 

3.3 ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา

ออนไลน์ คือ การวิจัยจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยการจัดเก็บข้อมูล 

เกี่ยวกับข้อคิดเห็น การรับรู้และประสบการณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามตามแบบส ารวจความคิดเห็น 

External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบส ารวจความคิดเห็น (Internal 

Integrity and Transparency Assessment : IIT) เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรม 

ของเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากบุคคลภายนอก ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก  

 

4. แนวทางการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562    

 กลุ่มเป้าหมายการประเมิน 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 

ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  โดยใช้แนวทางเครื่องมือการประเมินตามที่ส านัก ป.ป.ช ก าหนด...” 

ส านั ก  ป .ป .ช  จึ ง ได้ ทบทวนกลุ่ ม เป้ าหมายการประ เมิน  โ ดยมี หนั งสื อ ไปยั งกระทรวงต่ า งๆ  

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือทบทวน

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเข้ารับการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักที่ส าคัญ  

ได้แก่ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนราชการ กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละ

หน่วยงาน และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และนอกจากนี้ ยังได้ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูล

ภาครัฐที่เก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายการประเมินให้ถูกต้องและครบถ้วนมากท่ีสุด 

 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนา

นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบ

ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวก 

ในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง  

(Real- time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้ เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  



ลดขั้นตอนการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง การรับรองเอกสาร/หลักฐาน เชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการ

จากส่วนกลาง แต่จะก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้รับรองเอกสาร/หลักฐาน เชิงประจักษ์  

ด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในปี พ.ศ.2562 

ดังนี้ 

- กลุ่มเป้าหมาย ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 

Integrity and  Transparency Assessment : IIT) จ านวน 52 คน  

- กลุ่มเป้าหมาย ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 

Integrity and Transparency Assessment : EIT) จ านวน 100 คน  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทที่ 2 

วิธีการประเมิน 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
พ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก 
ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตองค าถามแบบส ารวจของผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้  
อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการน าเข้าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมิน
และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประจ าปีงบ ประมาณ พ.ศ.2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ตัวช้ีวัดการประเมิน  
  ตัวชี้วัดการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการด าเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 
 

2.เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and  Transparency  
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดที่มีการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 



 
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency  

Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ 
การท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Tranparency) 
 
3. กรอบการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 ออนไลน์   

   สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเชิงปฏต ิบัติการรับฟังนโยบาย 
 
 

ศึกษาข้อมูล 
 
 

เตรียมการประเมิน 

 
รับการประเมิน 

คณะกรรมการประเมิน 
 
           EBIT 

 IIT           EIT 
 
 

       รวบรวมเอกสาร 
         หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 
 

           ตรวจสอบ 
 
 

   ผอ.สพป.ยโสธร 
         เขต 2 ลงนาม 

 
 

                       ส่ง สพฐ. 
 
 
 

                  สิ้นสุดการประเมิน 
แผนภาพท่ี 1 กรอบการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ออนไลน์ 
 



4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
จ าแนกตามแบบส ารวจ ได้ดังนี้ 
 

EBIT IIT EIT 
สพป.ยโสธร เขต 2 รวบรวม 
เอกสาร หลักฐานจากเจ้าหน้าที่
บุคลากรฝ่ายต่างๆผู้อ านวยการ 
สพป.ยโสธร เขต2 ลงนาม และ
จัดส่งผ่านระบบออนไลน์ 

1.ส ารวจบุคลากรที่มีคุณสมบัติ 
ต อ บ แ บ บ ส า ร ว จ แ จ้ ง ก ลุ่ ม
ตั วอย่ า งตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ผ่านอีเมล์ที่แจ้งไว้เวลา
ที่ก าหนด 

1.ส ารวจบุคลากรที่มีคุณสมบัติ 
ตอบแบบส ารวจ 
2.แจ้งกลุ่มตัวอย่างตอบแบบ 
ส ารวจออนไลน์ผ่านอีเมล์ที่ให้ไว้
เวลาที่ก าหนด 

 
5. การประมวลผลการประเมิน 
 การประมวลผลคะแนน จะมีการค านวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนตามล าดับ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อค าถาม คะแนนค่าเฉลี่ยของข้อ

ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยขอข้อ
ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย ๆ 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30  ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 

 

 

 

 
 
 
 



6.การรายงานผลการประเมิน 
 การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ 

ระดับ คะแนน 
AA 95.00-100 
A 85.00-94.99 
B 75.00-84.99 
C 65.00-74.99 
D 55.00-64.99 
E 50.00-54.99 
F 0-49.99 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

 
4.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ.2560 – 2562) สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 80.29 - - 
2559 76.81 ลดลง -3.48 
2560 85.34 เพ่ิมข้ึน +8.53 
2561 71.48 ลดลง -13.86 
2562 79.27 เพ่ิมข้ึน +7.79 

    

 
4.2 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 

เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามแหล่งข้อมูลสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  สรุปรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ าแนกตามแหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูล คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) ร้อยละของคะแนน ระดับผลการประเมิน 
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT 26.42 88 A 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 24.85 82 B 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา EBIT 28.00 70 C 
ITA 79.27 79.27 B 
  

จากตาราง พบว่า การตอบแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 88  

มีค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 26.42 ที่ผลการประเมิน ระดับ A การตอบแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 82 มีค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 24.85 ที่ผลการประเมิน ระดับ B 

การตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 มีค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 

28.00 ที่ผลการประเมิน ระดับ B 



แผนภูมิที่ 1 สรุปรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ าแนกตามแหล่งข้อมูล 

 

ตารางท่ี 2 สรุปรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ าแนกตามตัวช้ีวัดการประเมิน 

แหล่งข้อมูล ตัวช้ีวัด คะแนน 
ตัวช้ีวัด 
(ร้อยละ) 

ระดับผล
การประเมิน 

หมายเหตุ 

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 1)การปฏิบัติหน้าที่ 92.26 A ผ่าน 
2)การใช้งบประมาณ 89.59 A ผ่าน 
3)การใช้อ านาจ 85.54 A ผ่าน 
4)การใช้ทรัพย์สินของราชการ 89.03 A ผ่าน 
5)การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.13 A ผ่าน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) 

6)คุณภาพการด าเนินงาน 87.39 A ผ่าน 
7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.40 B ไม่ผ่าน 
8)การปรับปรุงระบบการท างาน 80.60 B ไม่ผ่าน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(OIT) 

9)การเปิดเผยข้อมูล 79.55 B ไม่ผ่าน 
10)การป้องกันการทุจริต  59.38 D ไม่ผ่าน 

ITA  79.27 B ไม่ผ่าน 
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จากตารางที่ 2 พบว่าผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ าแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน ได้ดังนี้  
              

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.26 ระดับ A (ดีมาก)  
ตัวช้ีวัดที่ 2 ใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.59 ระดับ A (ดีมาก) 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.54 ระดับ A (ดีมาก)  
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.03 ระดับ A (ดีมาก)  
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.13 ระดับ A (ดีมาก)  
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.39 ระดับ A (ดีมาก)  
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.40 ระดับ B (ดี) 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยระดับ A (ดีมาก)  
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.55 ระดับ B (ดี)  
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 59.38 ระดับ D (ปรับปรุง) 

 
จากผลการสรุปคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ าแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า จุดที่ควรพัฒนา คือ 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย79.40 ระดับ B (ดี) เนื่องจาก
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีช่องการสื่อสารไม่หลากหลาย 
ขาดการประสานที่ดี สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ยากและมีความซับซ้อน ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 
ช่องทางของผู้มารับบริการ มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สะดวกเท่าที่ควร ไม่สามารถให้ข้อมูลหรือชี้แจง
ในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัย ได้อย่างชัดเจน และไม่มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยระดับ A (ดีมาก) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วค่อนข้างน้อย ไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา  
การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อย
ละเฉลี่ย 79.55 ระดับ B (ดี) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ขาดการเผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 59.38 ระดับ D (ปรับปรุง)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ขาดการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ 
ของหน่วยงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ  
1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงค์สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง  
การเสริมวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 



     บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการประเมิน 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 พบว่า การตอบแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) มีคะแนนรวมคิดเป็น

ร้อยละ 88 มีคะแนนร้อยละเฉลี่ย 26.42 ที่ผลการประเมิน ระดับ A การตอบแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) มีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 82 มีคะแนนร้อยละเฉลี่ย 24.85 ที่ผลการประเมิน ระดับ B  

การตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 70 มีคะแนนร้อยละเฉลี่ย 28.00  

ที่ผลการประเมิน ระดับ B 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ าแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน ได้ดังนี้  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ในภาพรวม

ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.26 ระดับ A (ดีมาก) ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 

89.59 ระดับ A (ดมีาก) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.54 ระดับ A (ดีมาก) 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.03 ระดับ A (ดีมาก) 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.13 ระดับ A (ดีมาก) ตัวชี้วัดที่ 6 

คุณภาพการด าเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.39 ระดับ A (ดีมาก) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ

การสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย79.40 ระดับ B (ดี)ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  

ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยระดับ A (ดีมาก) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อย

ละเฉลี่ย79.55 ระดับ B (ดี) และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 59.38 

ระดับ D (ปรับปรุง) 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 ควรมีมาตรมาตรการที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
 2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ควรมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน 
และสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง สามารถสืบค้นข้อมูลทางเว็ปไซต์ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
  3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ควรเพ่ิมทางการร้องเรียนของผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อ เพ่ือเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้องค์กรได้ปรับปรุงการท างาน 
 4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ควรเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง  
และให้บุคลากรตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสสูงสุด 
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