


 



 

 

 

                                          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

             ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ปีงบประมาณ 2563 

ค ำน ำ 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้เริ่ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง 
หรือพัฒนาการด าเนินงานในระดับนโยบายของเขต และการปฏิบัติงานต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จนบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

             ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ปีงบประมาณ 2563 

สำรบัญ 
 หน้ำ 
ค ำน ำ  
สำรบัญ  
บทสรุปผู้บริหำร 1 
บทที่ 1 บทน ำ  
 1. ความเป็นมา 4 
 2. การพัฒนาการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 
 3. แนวทางการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 
บทที่ 2 วิธีกำรประเมิน  
 1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการะประเมิน 5 
 2. รายละเอียดการประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด 6 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีกำรประเมิน  
 1. ตัวชี้วัดการประเมิน 20 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 20 
 3. กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 21 
 4. การประมวลผลคะแนน 22 
 5. การรายงานผลการประเมิน 24 
 6. ขั้นตอนการประเมิน 27 
บทที่ 4 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2  

 

 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 30 
 2. ผลการประเมินในภาพรวมระดับประเทศ 30 
 3. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต   

   พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ  
31 

 4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่   
    การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ าแนกตามแหล่งข้อมูล 

31 

 5. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต 
   พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) 

31 

 6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษายโสธร เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด 

32 

 



 

 

 

                                          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

             ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ปีงบประมาณ 2563 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

  
7. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 แยกเป็นรายเขตตรวจราชการ 

 8. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  จ าแนกตามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 9. ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2   

 

หน้ำ 
 

33 
 

34 
 

35 

บทที่ 5  สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  
 1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต  

   พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
36 

 2. อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

36 

 3. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

38 

 4. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

38 

ภำคผนวก  
 1. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ที ่ 241/ 2563 

  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประเมินผล และรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่การประเมิน 
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ  2563 
2. ผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่                      
   การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

39 
 
 
 

43 
 

 3. รายชื่อคณะท างาน  48 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

                                          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

             ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ปีงบประมาณ 2563 

 
สำรบัญแผนภำพ 

  หน้ำ 
แผนภำพที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด) 
33 

แผนภำพที่ 2 เปรียบเทียบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

             ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ปีงบประมาณ 2563 

สำรบัญตำรำง 
  หน้ำ 

ตำรำงท่ี 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน
ภาพรวมระดับประเทศ 

30 

ตำรำงท่ี 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  (วิเคราะห์ตามแหล่งข้อมูล) 

31 

ตำรำงท่ี 3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (พ.ศ. 2558 – 2563) 

31 

ตำรำงท่ี 4 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ าแนกตามตัวชี้วัด 

32 

ตำรำงท่ี 5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (วิเคราะห์ ในส่วนการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)  

34 
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             ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ปีงบประมาณ 2563 

 
สำรบัญแผนภูมิ 

  หน้ำ 
 

แผนภูมิที่ 1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (พ.ศ. 2558 – 2563) 

31 

แผนภูมิที่ 2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 รายเขตตรวจราชการ 

33 

 



1 
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              ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปีงบประมาณ 2563 

บทสรุปผู้บริหาร 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

(Integrity and Transparency Assessment  Online : ITA Online)     

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(Integrity and Transparency Assessment  Online : ITA Online) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและน า

ข้อเสนอแนะไปจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 

พร้อมทั้งน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน 

มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือ

ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป  และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

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

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1T3S8xPEEQRS7RTaa5z8yWr3c1fBBiQtT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3S8xPEEQRS7RTaa5z8yWr3c1fBBiQtT/view?usp=sharing


2 
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   ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา(Integrity and Transparency Assessment  Online : ITA Online) สรุปได ้ดังนี้ 

1.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
       1.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.42 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใส โดยการด าเนินงานอยู่ในระดับ A ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 99.90 
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.14 

    1.2  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.49 อยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.21 อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.74 อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย

93.40 อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.18 อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.90 อยู่ในระดับAA 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.97 อยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.35 อยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.14 อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.75 อยู่ในระดับ A 
    1.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 

AA (Excellence) อยู่ 4 ตัวชี้วัด ระดับ A (Very  Good) จ านวน 6 ตัวชี้วัด   
2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment  Online : ITA Online) 
     2.1  ขาดการท างานเป็นทีม และการประสานงาน ในการด าเนินการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment  Online : 
ITA Online) 
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    2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน/ ท าให้ไม่มี
ความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment  Online : ITA Online)  

    2.3 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment  
Online : ITA Online) มีภาระงานค่อนข้างมาก จึงไม่มีเวลาศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดในแต่ละตัวมากนัก  

3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment  Online : ITA Online)  

    3.1 หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่
รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบายกระบวนการขั้นตอนในการประเมิน ITA  Online ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ควรเฝ้าระวัง Server ให้มีความเสถียรและพร้อมที่จะให้กรรมการเข้าถึงข้อมูลในการตรวจเอกสาร
ตามแบบ OIT 

    3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการท า AAR หลังการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment  
Online : ITA Online)  เพ่ือถอดบทเรียน สิ่งที่ควรพัฒนา หรือควรปรับปรุงแก้ไข  

    3.3 วิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละตัวว่าตัวชี้วัดไหนที่ได้คะแนนค่อนข้างน้อย ควรจัดอบรม         
เพ่ือสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจ เน้นการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้เรียนรู้  และร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
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บทที่ 1 
บทน า 

    ปัจจุบันปัญหาคอรัปชั่นถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่ด้อยพัฒนา ปัญหานี้ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ส าหรับ
ประเทศไทย ปัญหาคอรัปชั่นเกิดขึ้นในสังคมไทยมาช้านานและมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ 
จากการรายงานผลการจัดอันดับค่าดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : ค่า CPI) ของ
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ค่า CPI อยู่ในระดับต่ าไม่ถึง 40 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ค่า CPI เป็นเครื่องชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาคอรัปชั่น       
ในระดับที่สูงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ซ่ึงปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น         
ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565)
ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า              
ร้อยละ 80 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดตั้งโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อ“โรงเรียนสุจริต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 
และเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เริ่มประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2558 และมีนโยบายให้          
ทุกโรงเรียนน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562             
ทั้งนี้เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการคือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายน าการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานไปประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัดของรัฐ  ในปีงบประมาณ 2563 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นหน่วยงานของรัฐที่รับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558  ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
เข้าสู่ปีที่ 6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการ
ประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกใน
การตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบ
วิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2  
วิธีการประเมิน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาวิธีการประเมิน ให้เกิดการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง 
แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนน ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น 
ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจ ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International) น ามาใช้ในการประเมิน ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูล
ทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับ เกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง ท าให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุม หลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความ
โปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความ
เสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะ
ยาวได้ โดยจ าแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

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

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จ านวนข้อ 
ค าถาม 

1. การปฏิบัติหน้าที่ IIT 1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
  - โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนทีก่ าหนด 
  - โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
2. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด  
3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ ปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  
  - มุ่งผลส าเร็จของงาน 
  - ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
  - พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  
4. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จาก
ผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน     การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม ่
  - เงิน 
  - ทรัพย์สิน 
  - ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น  
5. ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี บุคลากรในหน่วยงาน 
ของท่านมีการรับสิ่ งดั งต่อไปนี้  นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยา หรือไม่ 
  - เงิน 
  - ทรัพย์สิน 
  - ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น  
 

6 ข้อ 



7 

 

 

 

                                          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

              ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปีงบประมาณ 2563 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จ านวนข้อ 
ค าถาม 

6. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้  
แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่ 
  - เงิน 
  - ทรัพย์สิน 
  - ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคาการรับ
ความบันเทิง เป็นต้น 

2. การใช้
งบประมาณ 

IIT 7. ท่านรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด  
8. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง ประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
  - คุ้มค่า 
  - ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้  
9. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า เดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด  
11. หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และตรวจ
รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
  - โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  - เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  
12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 
  - สอบถาม  
  - ทักท้วง  
  - ร้องเรียน 

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จ านวนข้อ 
ค าถาม 

3. การใช้อ านาจ IIT 13. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด  
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ คุณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด  
15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด  
16. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่าน ท าธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด  
17. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่าน ท าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด  
18. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
  - ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
  - มีการซื้อขายต าแหน่ง 
  - เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  

6 ข้อ 

4. การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

IIT 19. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด  
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ  ไปใช้
ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก  มากน้อย
เพียงใด  
21. กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด  
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน ของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด  

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จ านวนข้อ 
ค าถาม 

23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
24. หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

5. การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต 

IIT 25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด  
26. หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
  - ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
  - จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน 
27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มาก
น้อยเพียงใด  
28. หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  
  -เฝ้าระวัง  -ตรวจสอบ  -ลงโทษทางวินัย 
29. หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบ ของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ท างาน เพ่ือป้องกนัการทุจริต ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  
30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น ดังต่อไปนี้ อย่างไร  
  - สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
  - สามารถติดตามผลการร้องเรียนได ้
  - มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
  - มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จ านวนข้อ 
ค าถาม 

6. คุณภาพการ 
ด าเนินงาน 

EIT 1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่
ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
  - โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนทีก่ าหนด 
  - โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  
3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 
4. ในระยะเวลา 1 ปีที่ ผ่ านมา ท่ านเคยถูกเจ้าหน้าที่ ของ 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือ
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ ให้บริการ 
หรือไม ่
  - เงิน 
  - ทรัพย์สิน 
  - ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด ราคา 
การให้ความบันเทิง เป็นต้น  
5. หน่วยงานที่ ท่ านติดต่อ มีการด า เนินงาน โดยค านึ งถึ ง 
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย เพียงใด 

5 ข้อ 

7. ประสิทธิภาพการ EIT 6. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
  - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
  - มีช่องทางหลากหลาย 
7. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล ที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  
8. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่
 

5 ข้อ 
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9. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด  
10. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

8. การปรับปรุง 
ระบบการท างาน 

EIT 11. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง คุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย เพียงใด  
12. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอน
การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อย เพียงใด  
13. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน การ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มากขึ้น 
หรือไม่  
14. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ 
หรือผู้ มีส่ วนได้ส่ วน เสีย  เข้ าไปมี ส่ วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด  
15. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

5 ข้อ 

9. การเปิดเผย
ข้อมูล 
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

เว็บไซต์
หน่วยงาน 

01. โครงสร้างหน่วยงาน  
   - โครงสร้างหน่วยงาน จะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายใน
ของหน่วยงาน 
02. ข้อมูลผู้บริหาร 
   - ข้อมูลผู้บริหาร จะต้องมีข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และ ต าแหน่ง 
ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 
 03. อ านาจหน้าที่ 
   - อ านาจหน้าที่  จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือ 
ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด  
 

5 ตัวชี้วัด 
33 ข้อมูล 
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04. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จะต้องมีข้อมูล
เกี่ยวกับแผนพัฒนา พร้อมรายละเอียด  
05. ข้อมูลการติดต่อ 
   - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้อง ประกอบด้วย 
   1) ที่อยู่  
   2) หมายเลขโทรศัพท์  
   3) หมายเลขโทรสาร  
   4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
   5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน  
06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติ คณะรัฐมนตรี 
เช่น  
   - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) 
   - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
   - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ เลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 
   - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2553 เป็นต้น  
07. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ ของหน่วยงาน 
โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ .2563 การ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
 
 



13 

 

 

 

                                          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

              ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปีงบประมาณ 2563 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จ านวนข้อ 
ค าถาม 

08. Q&A 
   Q&A จะต้องมีช่องทางท่ีผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้    ส่วนเสีย
สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และ หน่วยงาน
สามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09. Social Network 
   Social Network จะต้องมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่ เครือข่าย
สั งค ม ออ น ไล น์ ข อ งห น่ ว ย งาน  เช่ น  Facebook Twitter 
Instagram Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่ านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

9.2 การบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การปฏิบัติงาน 

 010. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจะต้องมีข้อมูลแผน ด าเนินงาน
ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .2563 ของหน่ วยงาน  พ ร้อม
รายละเอียด  
011. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รายไตรมาส 
   รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รายไตรมาส จะต้องมี
ข้อมูลแสดงว่าหน่วยงานมีการก ากับติดตามการ ด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
หน่วยงานเป็นรายไตรมาส 
012. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
   รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีข้อมูลสรุป ผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ที่
ผ่านมา  
013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีข้อมูล เกี่ยวกับคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงาน
ราชการรายบุคคล ทุกกลุ่มงาน พร้อมรายละเอียด 
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- การให้บริการ  014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูล เกี่ยวกับคู่มือ
หรือมาตรฐานการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ ซึ่งประกอบด้วย 
ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการ ให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิ
การให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ใน การให้บริการ และผู้รับผิดชอบ
ในการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการ ให้บริการ
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และ จะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
016. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
   รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องมี
ข้อมูลสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการ ให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่
ผ่านมา  
017. E-Service 
   E-Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ ของ
หน่วยงาน ตามภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็น ช่องทางผ่าน
ทางเว็บ ไซต์ ของหน่ วยงาน  เช่น  Smart OBEC My office, 
AMSS++, Smart Area, Smart Office  เป็นต้น 

 

9.3 การบริหารเงิน 
งบประมาณ 
   - แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี 
 
 

 018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีข้อมูล เกี่ยวกับ
แผนการใช้ จ่ าย งบประมาณ ประจ าปี  พ .ศ . 2563 พร้อม
รายละเอียด  
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   - การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ 

019. รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
รายไตรมาส 
   รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ราย ไตรมาส
จะต้องมีข้อมูลการก ากับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของ
หน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2563 
ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส  
020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีข้อมูล
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา 
021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  จะต้องมี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่ หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจะต้อง เป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
022. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ       การ
จัดหาพัสดุ 
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 
จะต้ อ งมี ป ระกาศตามที่ ห น่ วย งาน ต้ อ งด า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น
ต้น และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องมี
ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ   สขร.1 และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
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024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปี 
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปี
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุใน
ปี งบ ป ระมาณ  พ .ศ .256 2 ที่ ผ่ านม า อย่ างน้ อย จะต้ อ ง 
ประกอบด้วย  
   1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
   2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุ 

9.4 การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
   - การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีนโยบาย หรือ
ทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร บุคคลที่มี
ความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจ ของหน่วยงาน
และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
026. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล 
   การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล 
จะต้องมีการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา บุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย อาชีพ) การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริม จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง  
027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องมี
การก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลซึ่ง
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบั งคับ ที่  เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
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หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การ พัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญก าลังใจ 
 028.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 
จะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีและจัดท าเป็นรายงานผลการ ด าเนินงานประจ าปีของ
หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา 

9.5 การส่งเสริม 
ความโปร่งใส 
   - การจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 

 029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมี แนว
ปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อ เรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน  
030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีช่องทางที่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  โดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี จะต้อง มีข้อมูล
สรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ที่ผ่านมา 

 

   - การเปิดโอกาส
ให้ เกิดการมีส่วน
ร่วม 

 032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางที่ ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  
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033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องมีการ ด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงาน เช่น ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

10. การป้องกันการ 
ทุจริต 
 10.1 การ
ด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
   - เจตจ านงสุจริต 
ของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
- การประเมินความ 
เสี่ยงเพ่ือการป้องกัน 
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 

 034. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
   เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดง เจตนารมณ์
หรือค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะ ปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการด าเนินการหรือ 
กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด        คน
ปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูล ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  จะต้องมีการ 
ประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต 
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์
ส่ วน รวมของหน่ วยงาน  และจะต้ องเป็ น ข้ อมู ล  ภ าย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
037. การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
   การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้อง มีการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ เสี่ยงของการ

15 ข้อมูล 
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   - การเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 
   - การเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร 
 

ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการ ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการ ด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
039. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมี ข้อมูล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมรายละเอียด  
040. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ ทุจริต
รายไตรมาส 
   รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ ทุจริตราย
ไตรมาส จะต้องมีข้อมลูสรุปผลการด าเนินการ 

  10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกัน  
การทุจริต 
   - มาตรการภายใน 
เพ่ือส่งเสริมความ 
โปร่งใสและป้องกัน 
การทุจริต 

 042. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องมีแนว ปฏิบัติของ
หน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
043. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องมีแนว ปฏิบัติ
ของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน  
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บทที่ 3  
ระเบียบวิธีการประเมิน 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยากและซับซ้อน 
ในการน าเข้าข้อมูลและค านึงถึงความสะดวก ในการตอบค าถาม แบบส ารวจของ ผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ด าเนินการประเมินได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการน า
ข้อมูลไปสู่การปรับปรุงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพ่ือรับการประเมินและการ
วางแผน ในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายละเอียด ดังนี้  
1. ตัวชี้วัดการประเมิน 

ตัวชี้วัดการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  
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 าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
1 ) แ บ บ วั ด ก า รรั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ าย ใน  ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบ วัดการรับ รู้ ข องผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ ายนอก  (External Integrity and 
Transparency Assessment EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสารและการ
ปรับปรุงระบบการท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต 
3. กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 ตั้งแต่ระดับ ผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงาน /ลูกจ้างชั่วคราว ที่ท างานให้กับหน่วยงาน มาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 50 
ตัวอย่าง กรณีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บ ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ทั้งหมด 

การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IT ด้วยตนเอง 
 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัด ที่มารับบริการหรือ
มาติดต่อตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 
ตัวอย่าง 

การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 
 
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ส าหรับแบบ OIT) (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment: OIT) 
เก็บข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ที่เข้ารับการประเมิน

ทั้งหมดและไม่มีการคัดเลือก กลุ่มตัวอย่างโดยผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ในการ
ตอบแบบส ารวจ 1 ชุด 
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การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม โดยเลือก “มี” หรือ “ไม่มี” โดยหากเลือก 
“มี” ให้ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเนื้อหาข้อความ 
หรือลิงค์ส าหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลตามที่แต่ละข้อค าถามก าหนด ส่วนช่อง “ค าอธิบาย” สามารถกรอก
ค าอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้ โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถส่งลิงค์ได้มากกว่า 1 ลิงค์ในแต่ละ
ข้อ 

กรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้เผยแพร่ข้อมูล 
ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดตามแบบส ารวจ OIT 
ได้ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็นประกอบโดยละเอียด 
4. การประมวลผลคะแนน 

การประมวลผลคะแนน จะมีการค านวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือและคะแนนรวม
ตามล าดับ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

 คะแนน  แบบ IIT  แบบ EIT  แบบ OIT 

 คะแนนข้อค าถาม  
คะแนนเฉลี่ยของ  

ข้อค าถามจากผู้ตอบ 
ทุกคน 

 
คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค าถามจาก 
ผู้ตอบทุกคน 

 คะแนนของข้อค าถาม 

 คะแนนตัวชี้วัดย่อย  -  -  
คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

 คะแนนตัวชี้วัด  
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

 
คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ

ค าถามในตัวชี้วัด 

 คะแนนแบบส ารวจ  
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
 น้ าหนักแบบส ารวจ  ร้อยละ 30  ร้อยละ 30  ร้อยละ 40 

 
คะแนนแบบส ารวจ 
ที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 

 คะแนนแบบส ารวจ x 0.30    คะแนนแบบส ารวจ x 0.30  คะแนนแบบส ารวจ x 0.40 

 คะแนนรวม  ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 

 
หมายเหตุ: 

ข้อมูลการตอบ IT และ EIT ทุกข้อมูลจะถูกน ามาใช้ประมวลผลคะแนน เว้นแต่กรณีที่มี 
ข้อมูลการตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่ก าหนด จะไม่สามารถประมวลผลคะแนนในส่วนนั้นได้ 
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กรณีท่ีหน่วยงานที่ไม่สามารถตอบ OIT ได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้
ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดได้โดยมีเหตุผลประกอบอันน่าเชื่อถือ จะไม่น าข้อนั้นมาร่วม
ในการประมวลผล 

ตารางแสดงสัดส่วนน้ าหนักคะแนน 
 

แบบ น้ าหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย จ านวนข้อค าถาม 
  การปฏิบัติหน้าที่ – 6 

  การใช้งบประมาณ – 6 

IIT 30 การใช้อ านาจ – 6 

  การใช้ทรัพย์สินของราชการ – 6 

  การแก้ไขปัญหาการทุจริต – 6 

  คุณภาพการด าเนินงาน – 5 

EIT 30 ประสิทธิภาพการสื่อสาร – 5 

  การปรับปรุงการท างาน – 5 

OIT 40 

การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 

การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 

การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

8 

การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

7 
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5. การรายงานผลการประเมิน 
การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล        

การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ คะแนน 

AA (Excellence) 95.00 – 100 

A (Very Good) 85.00 – 94.99 

B (Good) 75.00 – 84.99 

C (Fair) 65.00 – 74.99 

D (Poor) 55.00 – 64.99 

E (Extremely Poor) 50.00 – 54.99 

F (Fail) 0 – 49.99 
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30 30 40 

แผนภาพแสดงภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน ITA 

IIT EIT OIT 

การปฏิบัต ิ
หน้าท่ี 

การใช้
งบประมาณ 

การใช้ 
อ านาจ 

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

การปรับปรุง
การท างาน 

การเปิดเผย
ข้อมูล 

การป้องกัน
การทุจริต 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง 

บุคลากรของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ที่
ท างานให้กับหน่วยงานเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ป ีนับถึงวันท่ีแจ้งจ านวนบุคลากรเข้า

ในระบบ ITA Online 2020 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคคล
ทางการศึกษาทีเ่คยมารับบริการหรือ

มาติดต่อกับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

หน่วยงานส่งข้อมูล 
แบบส ารวจ OIT 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

เครื่องมือ 
น้ าหนัก 

ตัวชี้วัด 

การเก็บ 
ข้อมูล 

ขนาด 
ตัวอย่าง 

ประชากร 
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                                      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

          ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปีงบประมาณ 2563 

6. ขั้นตอนการประเมิน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับ          

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่านระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยจ าแนกข้ันตอน การด าเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง 
ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงด าเนินการประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วง
จะมีขั้นตอนการประเมินและกรอบระยะเวลาด าเนินการพอสังเขป ดังนี้ 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 
 ชี้แจงกรอบการประเมิน 
 น าเข้าข้อมูล 
 

13 พ.ค. 2563 สพฐ. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของ สพท. 

พ.ค. 2563 เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ไดแ้ก่ ผู้ประสานงานการประเมิน และ
ผู้ดูแลระบบของ สพท. 

13-29 พ.ค. 2563 สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของ สพท.(เพิ่มเติม) 

พ.ค. – มิ.ย. 2563 หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผา่นทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

มิ.ย. 2563 ดาวนโ์หลดไฟล์ “แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย” จากเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 
ด าเนินการกรอกข้อมูลและส่งไปตามช่องทางที่ สพฐ. ก าหนด 

ช่วงด าเนินการประเมิน 
ตอบแบบ IIT,EIT 
ตอบแบบ OIT 
 

1 – 12 มิ.ย. 2563 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
ภายใน (IT) ให้ สพท. 
สพฐ. เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ 
IT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 

15 - 26 มิ.ย. 2563 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
ภายนอก (EIT) ให้ สพท. และอีเมล์ส่วนตัวของผู้มสี่วนได้ส่วน เสีย
ภายนอกโดยตรง 
สพฐ. เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ 
EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 

1 – 15 ก.ค. 2562 ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจ OIT 

ช่วงสรุปผลการประเมิน 
ตรวจให้คะแนนและ
ข้อเสนอแนะ 
ประมวลผลการประเมิน 
ประกาศผลคะแนน ITA 
 

22 - 26 ก.ค. 2562 ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน 
โดย ส านักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับ คณะกรรมการ สพฐ. 

29 - 31 ก.ค. 2562 จัดท ารายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส.ค. 2562 ประกาศผลการประเมิน ITA และน าเสนอผลต่อส านักงานป.ป.ช. 
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ช่วงเตรียมการประเมิน 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการ

ประเมิน ITA  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณา

การความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือชี้แจงภาพรวมการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้กับผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จัดเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่เป็น

ผู้ประสานงาน การประเมิน และผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
- ส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
- ประสานงานในขั้นด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IT และ EIT ประเมินกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
- ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)  
- ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทาง การ

ประเมิน ITA ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จัดประชุม เพ่ือเน้นย้ าให้ผู้บริหาร 

บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมรับการประเมิน ดังกล่าว 
4. หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ดาวน์โหลดไฟล์ “แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” จากเว็บไซต์โครงการโรงเรียน

สุจริต (www.uprightschool.net) ด าเนินการกรอกข้อ มูลและส่งไปตามช่องทางที่  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนด 

ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ “แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย” (ไฟล์ Excel) จากเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) เพ่ือด าเนินการกรอก
ข้อมูล ดังนี้ 
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1. ชื่อหน่วยงาน 
2. จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) บุคลากรของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่

ท างานให้กับหน่วยงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ  
3. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู บุคคลทางการศึกษาที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัด
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยข้อมูลที่ต้องระบุ
ประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ และระบุประเภทการติดต่อ (งานหลักของหน่วยงาน งานจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ งานสนับสนุนและ  งานอ่ืน ๆ) 

ค าแนะน า : ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก (EIT)  เผื่อไว้ประมาณ 80 - 100 ตัวอย่าง เนื่องจากระบบจะประมวลผลคะแนนเมื่อมีการตอบแบบ
ส ารวจ EIT มากกว่า 50 ตัวอย่างขึ้นไป กรณีท่ีมีข้อมูลการตอบน้อยกว่านี้ ระบบจะไม่ประมวลผลคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
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ผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2  

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน  
1.1 ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 

Assessment Online (IIT Online) จ านวน 56 คน  
1.2 ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 

Assessment Online (EIT Online) จ านวน 85 คน  
1.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency 

Assessment (OIT) จ านวน 43 ตัวชี้วัด 
2. ผลการประเมนิในภาพรวมระดับประเทศ 

   2.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อย 94.42 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) (ดังแสดงในตารางที่ 1)  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ 

ล าดับ

ที่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คะแนน

รวม 
ระดับ 

ผลการ

ประเมิน 

35 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 94.42 A ผ่าน 

 

2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 94.42 ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  โดย ตัวชี้วัด OIT ได้คะแนนสูงสุด 36.28 
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด IIT ได้คะแนน 28.32 คะแนน  
(ดังแสดงในตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษายโสธร เขต 2 (วิเคราะห์ตามร้อยละ จ าแนกตามแหล่งข้อมูลได้ ดังนี้)  

IIT EIT OIT คะแนนรวม  ITA ระดับ 

28.32 29.72 36.38 94.42 A 
 

2.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ (ดังแสดงในตารางท่ี 3) 
และ (แสดงในแผนภูมิที่ 1) 

ตารางที่  3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) 

ปงบประมาณ 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   

2563  94.42 เพ่ิมข้ึน  +15.15 
 

แผนภูมิที่ 1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) 
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2.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษายโสธร เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยภาพรวม
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.42 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับ A ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 99.90 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.14 และแยกเป็นราย
ตัวชี้วัด ดังนี้ (ดังแสดงในตารางท่ี 4) (แผนภาพที่ 1) 

 
ตารางที่  4 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัดที่  ประเด็นตัวช้ีวัด  คะแนน  ระดับ  หมายเหตุ  

1  การปฏิบัติหนาที่  96.49 AA ผ่าน  

2  การใชงบประมาณ  93.21 A ผ่าน 

3  การใชอ านาจ  94.74 A  ผ่าน  

4  การใชทรัพย์สินของราชการ  93.40 A  ผ่าน  

5  การแกปญหาการทุจริต  94.18 A  ผ่าน  

6  คุณภาพการด าเนินงาน  99.90 AA ผ่าน  

7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  98.97 AA ผ่าน  

8  การปรับปรุงระบบการท างาน  98.35 AA ผ่าน  

9  การเปดิเผยขอมูล  88.14 AA ผ่าน  

10  การปองกันการทุจริต  93.75 A  ผ่าน  

 

แผนภาพที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษายโสธร เขต 2 (วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด)  
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2.5 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้คะแนนอันดับที่ 1 แยกเป็นรายเขตตรวจราชการที่ 14         
(ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2) 

แผนภูมิที่ 2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 รายเขตตรวจราชการ  
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2.6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ในส่วนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and      
Transparency Assessment (OIT) โดยภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 36.38 คะแนน 
โดยตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 93.75 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ า คือตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.14 จ าแนกเป็นรายตัวชี้วัดได้ดังนี ้

ตัวชี้ วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.14 อยู่ในระดับ A ซึ่ง
เรียงล าดับ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100 อยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัด การบริหารงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100 อยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัด การบริหารเงินงบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.71 อยู่ในระดบั A 
ตัวชี้วัด การส่งเสริมความโปร่งใส ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.00 อยู่ในระดับ B 
ตัวชี้วัด การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.00 อยู่

ในระดับ B 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.75 อยู่ในระดับ A ซึ่ง

เรียงล าดับ ดังนี้ 
ตัวชี้วัด มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100 อยู่ใน

ระดับ AA 
ตัวชี้วัด การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.50 อยู่

ในระดับ A (ดังแสดงในตารางที่ 5 ) 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษายโสธร เขต 2 (วิเคราะห์ตามร้อยละของในส่วนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity 

and   Transparency Assessment (OIT) จ าแนกเป็นรายตัวชี้วัดย่อยได้ ดังนี้)  
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2.7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  โดยภาพรวมระดับประเทศ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.42 ซึ่งมีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ A และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนในปีที่ผ่านมาพบว่าเพ่ิมสูงขึ้น 15.15 คะแนน(ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 ) 

แผนภาพที่ 2 เปรียบเทียบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ดังนี้ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 

1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ในภาพรวมระดับประเทศ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.42 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส โดยการด าเนินงานอยู่ในระดับ A ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 
99.90 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือตัวชี้วัดการเปดิเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.14  

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ าแนกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.90  อยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.97  อยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.35  อยู่ในระดับ   AA 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.49  อยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.74 อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.18  อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.75  อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ไดค้ะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.40  อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.21  อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.14  อยู่ในระดับ A 
 
2. อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  
2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2  โดยภาพรวมระดับประเทศ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.42 ซึ่งมีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ A และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของโรงเรียน ในปีที่ผ่านมาพบว่าเพ่ิมสูงขึ้น 15.15 คะแนน ทั้งนี้เนื่องมาจากในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้
น าข้อสังเกตจากผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ครั้งที่ผ่านมาไปปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒนา จุดเด่นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นผลจาก
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ ลดการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2  ควรมีการพัฒนาและยกระดับคือตัวชี้วัดย่อย
ที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีแนวทางในการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ด้านนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีองค์ประกอบของข้อมูลดังต่อไปนี้ 
    1. แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิด
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
   2. เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่ก าหนดใน
นามของหน่วยงาน 
   3. เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

ด้านการด าเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีองค์ประกอบของข้อมูล

ดังต่อไปนี้ 

  1. แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน 

การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน

สายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม

จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 

   2. เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตาม

กิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

   3. เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

ด้านหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องมีองค์ประกอบของข้อมูลในการแสดง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

   1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

   2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

   3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
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   4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

   5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

   6. เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี จะต้องมีองค์ประกอบของข้อมูล

ดังต่อไปนี้ 

1. แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.  มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

   3. เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 

3. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  

 ด้านบุคลากร 
1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยัง

เข้าใจไม่ถูกต้อง 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน ท าให้ไม่มีความ

พร้อมในการจัดท าข้อมูลในการรับการประเมิน ITA Online 
4. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ด้านบุคลากร 
หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบ คนเดิมได้

อธิบายกระบวนการขั้นตอนในการประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ เกี่ยวกับกระบวนการและข้ันตอน
การประเมิน 
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ภาพประกอบ 
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รายช่ือคณะท างาน 
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ที่ปรึกษา 
 1. นายบวร       เทศารินทร์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ยโสธร เขต 2 
 2. นายจีระศักดิ์   ภาระเวช  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 3. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 4. ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 
คณะกรรมการวิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 1. . นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 2. นางสาวจริยา   กรุณา   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
 3. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
 4. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
 5. นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
 
คณะท างานรวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม 
 1. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
 2. นางสาวจริยา   กรุณา   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
 3. นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
 4. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี  กราฟิกดีไซน์ 
 
บรรณาธิการกิจ 
 1. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
 
ออกแบบปกหน้า-หลัง 
 1. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศร ี  กราฟิกดีไซน์ 


