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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดับกรมที่รับกำรประเมิน 

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงำนที่น ำเครื่องมือกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ไปขยำยผลจนได้รับรำงวัลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐำนะหน่วยงำนที่ได้น ำกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปขยำยผลเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในหน่วยงำนจนประสบควำมส ำเร็จ โดยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 225 เขต มำอย่ำงต่อเนื่อง  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้พัฒนำ
นวัตกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีแนวคิดกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือควำมสะดวกในกำร
จัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำรวิเครำะห์และประมวลผล โปรง่ใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลำจริง (Real-time 
system) และกำรประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภำระงำน ด้ำนเอกสำร (Paperless) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำท่ีรับกำรประเมินโดยปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง เข้ำสู่ปีที่ 5 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินในครั้งนี้ให้ง่ำยต่อ
กำรใช้งำน ลดควำมยุ่งยำก ซับซ้อนในกำรน ำเข้ำข้อมูล และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจ
ของผู้ที่เก่ียวข้อง  

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวช้ีวัดที ่6.4 การก ากับดูแลการ
ทุจริต ในส่วนของการประเมิน การก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย  

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 นั้น ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุน
ต่อกำรยกระดับ ค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษำข้อมูลจำกผลกำรวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวกำรพัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือน ำไปสู่กำร
ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งกำรวิจัยดังกล่ำวได้สังเครำะห์
ประเด็นกำรส ำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร ควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International) 
น ำมำใช้ในกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ประกอบกับกำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรเพ่ิมเติม กำรเชื่อมโยง
ให้เกิดควำมต่อเนื่องกับเกณฑ์กำรประเมินเดิม และกำรเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เก่ียวข้อง ท ำให้เกณฑ์กำร
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ประเมินมีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรทุจริต ทั้งท่ีมีลักษณะ
กำรทุจริตทำงตรงและกำรทุจริตทำงอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ กำรทุจริต ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะเกิด กำรทุจริตใน
หน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยำวได้ โดยจ ำแนกออกเป็น 
10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) กำรปฏิบัติหน้ำที่  
2) กำรใช้งบประมำณ  
3) กำรใช้อ ำนำจ  
4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  
6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน  
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  
9) กำรเปิดเผยข้อมูล  
10) กำรป้องกันกำรทุจริต  
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อ
หน่วยงำนตนเอง ในตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อ
หน่วยงำนที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำรปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน  

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำน 
เพ่ือให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ในตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1.1 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในภำพรวมระดับประเทศ จำกกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อย 79.27 ซึง่ถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ B (Good)  

1.2 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 79.27 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและ
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ควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ Good ( B ) โดย ตัวชี้วัด OIT ได้คะแนนสูงสุด 28.00 คะแนน 
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด EIT ได้คะแนน 24.85 คะแนน  

1.3 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปได้ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.  ผลคะแนน ITA  พัฒนาการ  ผลตางของคะแนน ITA  
2558  ๘๐.๒๙ -  -  
2559  ๗๖.๘๑ ลดลง  -3.48   
2560  85.34 เพ่ิมข้ึน  +8.53   
2561  ๗๑.๔๘ ลดลง  -13.86   
2562  79.27  เพ่ิมข้ึน  +7.79   

 
1.4   กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำยโสธร เขต 2 เป็นรำยตัวชี้วัด ซึ่งได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และจำกเอกสำรหลักฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เรียงตำมล ำดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่  ประเด็นตัวช้ีวัด  คะแนน  ระดับ  หมายเหตุ  

1  กำรปฏิบัติหนำที่  92.26  A  ผำน  
2  กำรใชงบประมำณ  85.54  A ผำน 
3  กำรใชอ ำนำจ  87.39  A  ผำน  
4  กำรใชทรัพยสินของรำชกำร  86.13  A  ผำน  
5  กำรแกปญหำกำรทุจริต  89.03  A  ผำน  
6  คุณภำพกำรด ำเนินงำน  89.59  A  ผำน  
7  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  79.55  B  ไมผำน  
8  กำรปรับปรุงระบบกำรทำํ งำน  79.04  B  ไมผำน  
9  กำรเปดเผยขอมูล  80.60  B  ไมผำน  

10  กำรปองกันกำรทุจริต  59.38  D ไมผำน  
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หมำยเหตุ : คะแนนและระดับผลกำรประเมิน  
 ระดับ  คะแนน  หมายเหตุ  

AA  Excellence  95.00 – 100  ผำน  
A  Very Good  85.00 – 94.99  ผำน  
B  Good  75.00 – 84.99  ไมผำน  
C  Fair  65.00 – 74.99  ไมผำน  
D  Poor  55.00 – 64.99  ไมผำน  
E   Extremely Poor  50.00 – 54.99  ไมผำน  
F   Fail  0 – 49.99  ไมผำน  

  

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำยโสธร เขต 2  เป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำตัวชี้วัดที่หน่วยงำนควรมีกำรพัฒนำและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น 
(มีคะแนน ต่ ำกว่ำร้อยละ 85) มีดังนี้  

ตัวช้ีวัดที่ 7 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน ผ่ำน

ช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ เป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำร
จัด ให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร และมีกำรชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่ำงชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทำง
ให้ ผู้มำติดต่อ สำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน  

ตัวช้ีวัดที่ 8 แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และ

กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิด 
ควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วน
ร่วม ในกำรปรับปรุง พัฒนำ กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร และควรให้ควำมส ำคัญกับกำร
ปรับปรุง กำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น  

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 

5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสใน
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หน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำร เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  

ตัวช้ีวัดที่ 10  แนวทางการป้องกันการทุจริต  
1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้องจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่มีแนวทำง

สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  

2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้องด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริต ของ
ผู้บริหำร กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริต  

3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้องด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำมำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำร
ทุจริต ประกอบด้วย  

3.1) มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ  
3.2) มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
3.3) มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
3.4) มำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชัน  
3.5) มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน  
3.6) มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
3.7) มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 
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