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ค ำน ำ 

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

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งในปีนี้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้จัดให้มีการประเมินแบบออนไลน์ 
และส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงานป.ป.ช.) ได้ปรับตัวช้ีวัดการประเมินเป็น 10 
ตัวช้ีวัด โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) และ 3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ส าหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้
เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต จึงได้น าข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาวิเคราะห์ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป เพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรให้ดีขึ้น ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะท่ีปรึกษาและคณะท างานทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ จนบรรลุวัตถุประสงค์ 
ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ค าน า 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ก าหนดเป้าหมายส าคัญในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ การต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมท้ัง สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยก าหนดมาตรการให้หน่วยงาน ภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้ง ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิด
ความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตส านึก การเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝัง
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม ท่ีส่อไปในทางทุจริต และ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรท่ีเอื้อต่อ
การลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าท่ี โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพื่อจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงานใน
ด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังคงประเมินในรูปแบบ
ออนไลน์ และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ก าหนด
ตัวช้ีวัดการประเมิน จ านวน 10 ตัวช้ีวัด โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(ส าหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) และ 3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 (ส าหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผล
การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                   ประถมศึกษา
เลย เขต 3  ในฐานะหน่วยงานท่ีรับการประเมินและ กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการน าผลการประเมินไปวางแผน
ปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในระดับ นโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป ขอขอบคุณคณะท่ีปรึกษาและคณะท างาน
ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ ณ 
โอกาสนี้  
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5. ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    74 
ประถมศึกษาเลย เขต 3 

ภำคผนวก 
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บทท่ี 1 บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ  ช่วงท่ีผ่านมา
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริต แก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศโดยได้ร่วมกันสร้าง
เครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศ
ไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรง ในการทุจริตสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริต ซึ่งมีรูปแบบท่ีสลับซับซ้อน 
ปัญหาการขาดจิตส านึก ในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตท่ี
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระท าการทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะใน
โครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการ
สูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตท่ีอาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริต จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการก าหนด
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ 
มี 2 แนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”                     
โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต 
เพื่อสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ  “ระบบ” โดยการ
สร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ 
แจ้งข้อมูล และช้ีเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลด คดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ  20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580  
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก โดยมีเป้าหมายการพัฒนา  ดังนี้ 
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรสำรบัญจัดกำรภำครัฐ 
ข้อ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข้อ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อ 4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ข้อ 4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
ข้อ 4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
ข้อ 4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

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

แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับ  การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระยะ 20 ปี โดยต้ังอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและ
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ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออก ซึ่งแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตท้ังใน
ชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านส่ือต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่า
การทุจริตถือเป็นพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ และยังเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้รับการ
ยอมรับทางสังคม วิธีท่ีท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  เกิดจาก
วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่
ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริต อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคม
เพื่อก่อให้เกิดสภาวะ การลงโทษทางสังคมต่อการกระท ารวมท้ังประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเข้มข้น โดยผ่านกระบวนการเลือกต้ังและกระบวนการเข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนท้ังใน
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการ
ตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้นเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใส  โดย
กระบวนการนโยบายของรัฐบาลจะไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ และมีกลไกการตรวจสอบการ
ด าเนินนโยบายของรัฐท่ีเข้มข้นมากขึ้น 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และกำรปลูกฝัง และหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก”และ 
“ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใด เป็นประโยชน์ส่วนตนส่ิงใดเป็น
ประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้อง
เรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มี
ความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าท่ีความเป็นพลเมืองดีมีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำกพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกงรู้จักแยกแยะเรื่อง
ส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรม
เส่ียงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส 
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3) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เอื้อต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เช่น 
การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานท่ีโปร่งใสใน
กระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน
ตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐท้ังระบบโดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลท่ีมีการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน รวมถึงมีกลไกท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการต่ืนตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีอยู่
ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสท่ีสามารถสร้างความเช่ือมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องและบรรลุผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดย ใช้ช่ือว่า“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นตามยุทธศาสตร์ท่ีว่า “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริตและพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน 
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม และท่ีผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานน าการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการ
บริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ านวยความ
สะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการ
ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน พบว่า
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นท่ีอาจเป็นความเส่ียงหรือเป็นช่องทางท่ีก่อให้เกิดการทุจริต การรับ
สินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่าง
เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ มีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ท าให้การทุจริตในภาพรวมของ
ประเทศลดลง ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาจนถึงปัจจุบัน มีการขยายขอบเขตการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
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มากยิ่งขึ้นตามล าดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดส าหรับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการโดยใช้หลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินระเบียบ
วิธีการประเมิน รวมถึงการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบในการประเมิน เช่นเดียวกับการประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2562 – 2564 ให้ด าเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินซึ่งอยู่
ในระหว่างการพัฒนาของส านักงาน  ป.ป.ช. โดยให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน                        
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใส  และการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบ
การประเมิน  ท้ังนี้ จะด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพระบบการประเมินดังกล่าวภายในปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2561 และใช้ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

2. กำรพัฒนำกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

ส านักงาน ป.ป.ช. โดยสานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ศึกษารายละเอียดแนวทางการขับเคล่ือน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี งบประมาณ                            
พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคล่ือนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุกรวมถึงให้ความส าคัญใน
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CorruptionPerceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดท าโดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินด้าน
ความโปร่งใสคุณธรรม จริยธรรมและการทุจริต ท้ังเครื่องมือของประเทศไทยและเครื่องมือในระดับสากลเพิ่มเติม  เพื่อ
พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีการบูรณาการ 
เครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความ
ซ้ าซ้อนของการด าเนินการและมุ่งเน้นการร่วมด าเนินการขับเคล่ือนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ  โดยมี
หลักการพื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี้ 

1) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินท่ีดี ได้แก่ Sensitive, Measurable, Precise, Simpleand 
Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable 
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2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอก แนวต้ังและแนวราบ ได้แก่
ข้าราชการและบุคลากรภายในท่ีคละต าแหน่งต้ังแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน  ผู้ใช้บริการท่ีเป็นประชาชนท่ัวไปจนถึง
ผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ 

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

4) ITA จะต้องช่วยให้ค่า CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและ เข้าใจง่าย เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน 

5) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าท าให้เจ้าหน้าท่ี ของหน่วยงานรู้สึก
กังวล 

6) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนกับหน่วยงานไปในตัว 
7) หน่วยงานราชการท่ีได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และน าผลการประเมินไปใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และได้รับประโยชน์ในมุมของการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร 
โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการด าเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมท้ังต้อง
ไม่เป็นภาระกับบุคคลท่ีเข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 

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

3. แนวทำงกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ท่ีระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดส านักงาน ป.ป.ช.              
ได้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่าง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อทบทวนฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐท่ีต้องเข้ารับการประเมิน
ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนราชการ กฎหมาย
จัดต้ังส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี นอกจากนี้ 
ได้ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ  เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายการประเมินให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนมากท่ีสุดการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
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and Transparency Assessment: ITA) ท่ีผ่านมา ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีและได้รับเสียงสะท้อนว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนท่ียังบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส 
มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมท้ังบุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานเป็นอย่างดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้พัฒนา 
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล 
รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการ
ประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 
โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล  ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายท่ี 5 “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ” และก าหนด
ประเด็นกลยุทธ์ ข้อ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาโดยก าหนดตัวช้ีวัด ข้อ (4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) และก าหนดแนวทางการด าเนินงานข้อ (4) ก าหนดให้หน่วยงานในทุกสังกัด ใช้ระบบการบริหาร
จัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกก าหนดเป็นตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดท่ี 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน
การก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์กรอีกด้วย 
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บทท่ี 2  
วิธีกำรประเมิน 

2.1 ข้อมูลพื้นฐำนเก่ียวกับกำรประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่า
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (CPI)                    
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กรความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับ
เครื่องมืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกตัวช้ีวัดออกเป็น 
10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

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

2.2 รำยละเอียดเกณฑ์กำรประเมิน  ITA 

  รายละเอียดตัวช้ีวัดของแบบวัด IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดท่ี 1 – ตัวช้ีวัดท่ี 5 ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดท่ี 1                
การปฏิบัติหน้าท่ี เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลัก  ตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น       
เต็มความสามารถ และความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมิน การรับรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
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ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่น ในหน่วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และในกรณีช่วง
เทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ  ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ  
ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 12  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 

ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ การด าเนินการ

ต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่ การจัดท าแผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการ ใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ 

เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ

ด้วย นอกจากนี้ ยังให้ ความส าคัญกับการเปิดโอกาส ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้  

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้ งบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 

ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงาน ต่อการใช้ อ านาจ

ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก

บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึง การใช้อ านาจส่ัง

การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชาหรือท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ

กระบวนการบริหารงานบุคคลท่ี อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์

ให้กลุ่มหรือพวก พ้อง  

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
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ตัวชีวั้ดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ การใช้ ทรัพย์สิน

ของราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน า ทรัพย์สิน ของราชการของหน่วยงาน

ไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืม ทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายใน

หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี กระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและ

สะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี การจัดท าแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง เพื่อ

เผยแพร่ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการ

ใช้ทรัพย์สิน ของราชการของหน่วยงานด้วย  

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ การแก้ไข 

ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด ในการต่อต้าน การ

ทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน การทุจริตในหน่วยงาน ให้มี

ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการ แก้ไข

ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตของ

หน่วยงาน ท่ีจะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่น ให้บุคลกรภายใน 

ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต ภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี กระบวนการเฝ้าระวัง

ตรวจสอบการทุจริตภายใน หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอก

หน่วยงาน ไป ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต  
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ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไข ปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อ ค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT 
แบบวัดกำรรับรู้ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ ส่วน

เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลัก

ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง เป็นไปอย่างเท่าเทียม กันไม่เลือกปฏิบัติ 

รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของ หน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน ข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าท่ี อย่างมีคุณธรรม และยังประเมิน

การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรง ในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน และการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 

ท่ี จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือ

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 

ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้                 

ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงาน ในเรื่อง

ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ ซับซ้อน โดยข้อมูล ท่ีเผยแพร่จะต้อง

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของ หน่วยงานและข้อมูล ท่ีสาธารณชนควรรับทราบ 

รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็น

เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมี การช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยัง
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ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย 

ซึ่งสะท้อนถึงการ ส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพ การส่ือสาร ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ ส่วน

เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาหน่วยงาน ท้ังการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวม ไปถึงการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการ

ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี กระบวนการเปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการด้วย ท้ังนี้ นอกจาก

หน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการ ด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควร ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี

ความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย  

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบ การท างาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT 

แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  

ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดท่ี 9 – ตัวชี้วัดท่ี10 ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 

ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบน เว็บไซต์ของ 

หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล พื้นฐาน 

ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ บริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การ

ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี และการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล และ (5) การส่งเสริม ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการเปิด โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ 

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

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำน 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน 
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 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
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ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบน เว็บไซต์ ของหน่วยงาน                  

เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อ

ป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน ความเส่ียงเพื่อการ ป้องกันการทุจริต                        

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต และ (2) มาตรการ ภายในเพื่อป้องกันการ

ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น 

แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการ ประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

และมีการก ากับติดตาม การน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

ตัวชี้วัด ท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีกำรประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีท่ี 7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ ให้ง่ายต่อการใช้งานลดความยุ่งยากและซับซ้อน 
ในการน าเข้าข้อมูลและค านึงถึงความสะดวก ในการตอบค าถาม แบบส ารวจของผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ด าเนินการประเมินได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินและการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวช้ีวัดกำรประเมิน 

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

2. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมิน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจการใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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2) แบบ วัดกำร รับ รู้ขอ งผู้ มี ส่ วน ไ ด้ส่ วน เ สี ยภำยนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงาน
ท่ีประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 

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

3. กลุ่มประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

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

ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ท่ีท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปีการก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่ำงจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในไม่น้อยกว่ำ 50 
ตัวอย่ำง กรณสี ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน จ ำนวนน้อยกว่ำ 50 คน ให้เก็บข้อมูลจำก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในทั้งหมด การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วย
ตนเอง 

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

บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การก าหนดขนาด
ตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่ำงจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 50 ตัวอย่ำง การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 

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

โดยผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีหน้าท่ีในการตอบแบบส ารวจ หน่วยงานละ 1 ชุด กำรตอบแบบ
ส ำรวจ OIT ในแต่ละข้อค ำถำม โดยเลือก “มี” หรือ “ไม่มี” โดยหำกเลือก “มี” ให้ระบุ URL ของหน้ำใดหน้ำ
หนึ่งบนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซ่ึงเนื้อหำข้อควำมหรือลิงค์ส ำหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลตำมที่
แต่ละข้อค ำถำมก ำหนด ส่วนช่อง “ค ำอธิบำย” สำมำรถกรอกค ำอธิบำยเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้ โดยส ำนักงำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำสำมำรถส่งลิงค์ได้มำกกว่ำ 1 ลิงค์ในแต่ละข้อ กรณีท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีข้อจ ากัดหรือเหตุผล
ความจ าเป็น ท าให้เผยแพร่ข้อมูล ไม่ตรงตามรายละเอียดท่ีก าหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดท่ี
ก าหนดตามแบบส ารวจ OIT ได้ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็นประกอบโดยละเอียด 
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4. กำรประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน จะมีการค านวณคะแนนท้ังรายตัวช้ีวัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวมตามล าดับ      

โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 

 

ผลกำรประเมินตำมเป้ำหมำย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 

2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ.2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีผล

การประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเปา้หมายในปี พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มี

สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
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6. ขั้นตอนกำรประเมิน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะต้อง

ด าเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

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

ช่วงด าเนินการประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงมีขั้นตอนการประเมินและกรอบระยะเวลา

ด าเนินการพอสังเขป ดังนี้ 
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ช่วงเตรียมกำรประเมิน 

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมิน ITA ของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ITA Online)  ให้กับ
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผ่านช่องทางการรับชม ดังนี้ 

 1. www.youtube.com/obectvonline 
 2. www.facebook.com/obectvonline 
 3. www.obectv.tv 
 4. www.facebook.com/uprightSchoolProject 

2. เตรียมบุคลำกรผู้รับผิดชอบ น ำเข้ำข้อมูลและด ำเนินกำรในส่วนที่เก่ียวข้อง 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานการประเมิน  และ

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

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

    ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2021 เพื่อด าเนินการกรอก
ข้อมูล  ดังนี้ 

http://www.uprightschool.net/
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1. ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 3 
ท่าน ประกอบด้วย  

– รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีได้รับมอบหมายในการท าหน้าท่ีก ากับดูแลการประเมิน 
ITA Online ในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

– ผู้ประสานงานการประเมิน ITA Online ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
– ผู้ดูแลระบบการประเมิน ITA Online ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ท้ังหมดของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีท างานให้กับหน่วยงานมา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ขั้นตอนกำรขอรับ Username และ Password เพื่อใชง้ำนระบบ ITA Online 2021 
Username และ Password ในการใช้งานระบบ ITA Online 2021 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 183 เขต (itauser001 – itauser183) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต (itauser184 – itauser245) 
ส าหรับ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online  

ท้ัง 183 เขต สามารถน า Username และ Password เดิมท่ีใช้ในการประเมิน ITA Online ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มาใช้เพื่อเข้าระบบ ITA Online 2021 ได้ 

 
 

ขั้นตอน การขอรับ Username และ Password หรือ ในกรณีท่ีลืม Password ให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน                    
ITA Online ในระดับ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขอรับ Username และ Password ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ของผู้ดูแลระบบ ITA Online 2021 
(ด.ช.สุจริต) 

2. ยืนยันตัวตนโดยระบุ ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ผู้ดูแลระบบ ITA Online 2021 แจ้ง Username Password และเชิญเข้า OpenChat : ITA Online 

2021 เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร  
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4. ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เข้าระบบ ITA Online โดย
ใช้Username และ Password ท่ีได้รับผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต หรือ http://ita2021.pracharath.ac.th/ 
5. น าเข้าข้อมูลตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
 

4. หน่วยงำนปรับปรุงแก้ไขระบบงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรประสำนงำนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA 
Online ในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 6. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 มีหนังสือและจัดประชุมชี้แจ้งสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 

    1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดประชุมช้ีแจ้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการ

ประเมินความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  จ านวน 51 คน ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติในส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และได้อบรมให้ความรู้เรื่องการแยกแยะผลประโยชน์

ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 

     2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีหนังสือช้ีแจ้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการ

ประเมินความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  โดยแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู ผู้อ านวยการสถานศึกษา และลูกจ้างท่ีได้มาติดต่อและใช้บริการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 ในปีงบประมาณ 2564 และได้ลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างผู้บริหาร

สถานศึกษาและผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 7. ด ำเนินกำรตอบค ำถำมแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open data Integrity and  

Transparency Assessment: OIT) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ OIT ไปยังอีเมล itauserxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

OIT จะเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online  ตอบ

ค าถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามช่วงเวลาและแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานก าหนด เท่านั้น 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมิน โดยผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา จะต้องเข้าระบบ ITA Online 2021 เพื่อตอบค าถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ

หน่วยงาน ใน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้ นฐาน           

การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) 

และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) ในกรณีท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการลิงค์ข้อมูลไปยัง Google Drive 

ให้ใช้ฟังก์ช่ัน Code Embed หรือใช้ iFrame ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ PDF 
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ตัวอย่างการลิงค์ข้อมูลไปยัง Google Drive โดยใช้ฟังก์ช่ัน Code Embed หรือใช้ iFrame ในการแสดงผลข้อมูลใน

รูปแบบ PDF บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 

แนวปฏิบัติของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1. ล็อกอินเข้าอีเมล itauserxxx@pracharath.ac.th โดยใช้Username และ Password  ท่ีแต่ละเขตได้รับ 

2. ตรวจสอบช่องทางการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในกล่องจดหมาย (Inbox) 

3. ด าเนินการตอบค าถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามกรอบระยะเวลาการประเมิน 

ค ำอธิบำยกำรตอบค ำถำมต ำมแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ OIT ของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ 

1. ด าเนินการกรอกท่ีอยู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (URL) ในหน้าแรกก่อนท่ีจะด าเนินการตอบข้อค าถาม 

OIT โดย URL จะต้องมี http:// หรือ https:// เช่น http://www.uprightschool.net 

2. ข้อค าถามท้ังหมดมีอยู่ 43 ข้อค าถาม (O 1 - O 43) 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการตอบข้อค าถามโดยการให้ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบน

เว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อ 

4. เมื่อตอบครบทุกข้อค าถามแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม ส่ง เพื่อท าการบันทึกข้อมูลลงในระบบ 

5. ในช่วงเวลาของการด าเนินการตอบค าถามตามแบบส ารวจ OIT ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถแก้ไข

ค าตอบหรือเปล่ียน URL ได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะส่งค าตอบไปแล้ว จนถึงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59.59 น. 

ช่วงสรุปผลการประเมิน 
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8. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดท าเป็น

รูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล ภายหลังจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด และให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

2) ประกาศผลการประเมิน ITA Online และน าเสนอผลต่อ ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สาธารณชนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับทราบ 

รวมถึงน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ ส านักงาน ป.ป.ช. และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ

ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผู้แทนของหน่วยงาน 

3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 น าผลการประเมิน ITA Online ท่ีส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศ มาวิเคราะห์และวางแผนส าหรับการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม                     

ธรรมภิบาลในส านักงานเขตพื้นท่ี พร้อมเตรียมพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อไป 

ข้อระวังในกำรด ำเนินกำรประเมินณธรรมและควำมโปร่งในกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำออนไลน์ 

ข้อควรระวัง#1 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้IIT และ EIT ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องก ากับ

ติดตามและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตอบตามระยะเวลาท่ีก าหนดให้ได้มากท่ีสุด และไม่น้อยกว่าจ านวน

กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนด 

 ข้อควรระวัง#2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องท าความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละข้อค าถาม สอบ

ทานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลในการตอบค าถามให้ชัดเจนมากท่ีสุด โดยสามารถขอรับค าแนะน าจากคณะท่ีปรึกษา

การประเมิน/กิจกรรมให้ค าปรึกษา (ITA Online Clinic) ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ข้อควรระวัง#3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของ ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจ าเป็นทางเทคนิคท าให้เว็บไซต์
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หลักของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่สามารถเข้าถึงได้ช่ัวคราว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องแก้ไขให้

สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วและภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขั้นตอนการตรวจสอบการ เปิดเผยข้อมูล 

ข้อควรระวัง#4 กรณีท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหรือ

เหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดท่ีก าหนดได้ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา อธิบาย

เหตุผลความจ าเป็นมาอย่างละเอียด โดยจะต้อง มีสาเหตุด้านกฎหมายหรือข้อจ ากัดอันสุดวิสัยประกอบการตอบ 

ข้อควรระวัง#5 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จะต้องปฏิบัติตามวิธีการประเมินและระยะเวลาท่ีก าหนด            

ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยหาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไม่ได้ปฏิบัติในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

หรือหลายขั้นตอน จะส่งผลให้ไม่ได้รับการประกาศผลการประเมินอย่างเป็นทางการ (ผลการประเมินจะแสดง

สัญลักษณ์ ‘*’ ) กรณีท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้ันตอนท่ีก าหนด มีดังนี้  

- กรณีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าระบบ ITA Online 2021 เพื่อกรอกข้อมูล

ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน ตามระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

- กรณีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีจ านวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้IIT น้อยกว่าจ านวนค่าขั้นต่ าท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนด และกรณีนี้จะไม่สามารถประมวลผลคะแนนข้อค าถาม

และตัวชี้วัดท่ี 1 – 5 ได้ 

- กรณีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีจ านวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้EIT น้อยกว่าจ านวนค่าขั้นต่ าท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนด และกรณีนี้จะไม่สามารถประมวลผลคะแนนข้อค าถาม

และตัวชี้วัดท่ี 6 – 8 ได้ 

- กรณีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไม่ได้ตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ข้อควรระวัง#6 การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และ

องค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนท้ัง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการเปิดเผย

ข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดองค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ 

- สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL  

- ข้อมูลเผยแพร่ท่ีเว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของข้อมูล ซึ่งประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าใจและ

เข้าถึงได้  

องค์ประกอบของข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามท่ีปรากฏในรายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ 
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บทที่ 4 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 ออนไลน ์

 1. ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำรับกำรประเมิน    

1.1  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency Assessment Online 

(IIT Online) จ านวน 59 คน    

1.2  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency Assessment Online 

(EIT Online) จ านวน 79 คน    

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

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ออนไลน์  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 94.62 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานอยู่ใน

ระดับ A โดยตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉล่ีย 100 ส่วนตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่า

ตัวช้ีวัดอื่น ๆ คือ ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 78.42 ซึ่งข้อท่ีมีคะแนนเป็น 0 และต้อง

ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนมีจ านวน 6 ข้อ  ดังนี้ ข้อO6, O13, O23, O26, O27, O30 

(ภาพท่ี 1 แสดงผลการประเมินฯ ในภาพรวม ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3)
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จากข้อมูลตามภาพข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 

94.62 โดยตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุดคือ ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 78.42 ซึ่งข้อท่ีมี

คะแนนเป็น 0 และต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนมีจ านวน 6 ข้อ  ดังนี้  

ข้อO6 หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการแสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน  ท่ีเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วยข้อกฎหมาย ดังนี้ 

 

 (ภาพท่ี 2 แสดงหน้าเว็บไซต์การตอบข้อ O6 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3) 

 
ข้อสังเกต จากกรณีดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้น ากฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องเข้าสู่เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ไม่ครบตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
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ข้อO13  หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการแสดงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ 

 
(ภาพท่ี 3 แสดงหน้าเว็บไซต์การตอบข้อ O13 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3) 
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ข้อสังเกต จากกรณีดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้น าคู่มือ

มาตรฐานการปฏิบัติงานเข้าสู่เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 แต่ยังไม่ครบทุกคน และ

บางกลุ่มคู่มือฯ ยังเป็นคู่มือท่ีรวมทั้งกลุ่ม ซึ่งต้องแยกเป็นรายบุคคล จึงจะถูกต้องครบตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

ข้อO23  หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการแสดงเอกสารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

รายละเอียดดังนี้ 

 
(ภาพท่ี 4 แสดงหน้าเว็บไซต์การตอบข้อ O23 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3) 
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ข้อสังเกต จากกรณีดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้น าเอกสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เข้าสู่เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

แต่พบว่ามีข้อความบางส่วนหายไป ส่งผลให้เอกสารบางหน้าท่ีไม่สมบูรณ์  จึงไม่เป็นไปตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

ข้อO26  หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดดังนี้ 

 
(ภาพท่ี 5 แสดงหน้าเว็บไซต์การตอบข้อ O26 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3) 

  
ข้อสังเกต จากกรณีดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้จัดท ารายงาน
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ไม่ครบซึ่งขาดในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. จัดท าแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  2. ไม่น าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานใน
หัวข้อดังกล่าว 3. ไม่มีการรายงานหรือแสดงเอกสารท่ีแสดงถึงการควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีท่ี ก.ค.ศ. และ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 4. ไม่ได้น าเอกสารการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติฯ เข้าสู่เว็บไซต์
เพื่อรายงานในหัวข้อนี้  จึงไม่ส่งผลให้เอกสารท่ีรายงานไม่ครบและเป็นไปตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

ข้อO27  หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายละเอียดดังนี้ 
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(ภาพท่ี 6 แสดงหน้าเว็บไซต์การตอบข้อ O27 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3) 

  
ข้อสังเกต จากกรณีดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ แสดง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แต่ไม่ครบซึ่งขาดในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร  2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 3. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ (เช่น 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดให้มีการคัดเลือก) จึง

ไม่ส่งผลให้เอกสารท่ีรายงานไม่ครบและเป็นไปตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

ข้อO30  หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการแสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  รายละเอียดดังนี ้
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(ภาพท่ี 7 แสดงหน้าเว็บไซต์การตอบข้อ O30 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3)
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ข้อสังเกต จากกรณีดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้แสดงช่องทาง

ท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่าน

ช่องทางออนไลน์ แต่หน้าท่ี 2 ในส่วนของการใส่ข้อมูลการร้องเรียนไม่ได้แก้ไขว่าเป็นการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ยังคงเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ จึงไม่ส่งผลให้ช่องทางดังกล่าวไม่เป็นไปตามท่ี

หลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม (วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละ

แหล่งข้อมูล)  

 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม วิเคราะห์ตาม ค่าน้ าหนักคะแนนของ

แต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนน สูงสุด ได้แก่ แบบ 

IIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 29.56 (คิดเป็นร้อยละ 98.53) รองลงมา ได้แก่  แบบ EIT มีค่าน้ าหนัก มีค่าน้ าหนักคะแนน 

29.38 (คิดเป็นร้อยละ 97.93) และ แบบ OIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 35.68  (คิดเป็นร้อยละ 89.20) มีสัดส่วนค่า

น้ าหนักคะแนนต่ าท่ีสุด ซึ่งหากวิเคราะห์คะแนนตามตัวชี้วัดจ านวน 10 ข้อ จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ 

ด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100 และตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนต่ าท่ีสุดและต้องด าเนินการปรับปรุง คือ การ

เปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 78.42 ซึ่งจะพบว่ามีหัวข้อท่ีต้องปรับปรุงจ านวน 6 หัวข้อ ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 

คือ O6, O13, O23, O26, O27และ O30 ท่ีมีคะแนนการประเมินเป็น 0 คะแนน ส่งผลให้คะแนนการประเมินใน

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนการประเมินต่ าท่ีสุด และต้องด าเดินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
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3. กำรจัดอันดับผลคะแนนรวมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำออนไลน์   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนท้ังส้ิน 225 เขต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อยู่ในล าดับท่ี 

94 จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในล าดับท่ี 49 (ดังแสดงดังภาพท่ี 8) 

 

 

4. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ รำยเขต

ตรวจรำชกำร 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 ออนไลน์เขตตรวจราชการท่ี 10 จ านวน 15 เขต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3              

อยูใ่นล าดับท่ี 6 (ดังแสดงดังภาพท่ี 9) 
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5. ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเลย เขต 3 กำรศึกษำออนไลน์ จ ำแนกตำมตัวชี้วัดกำรประเมิน   (ดังแสดงดังภาพท่ี 10) 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.37 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 95.56 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.64 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.43 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 98.59 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 97.84 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 97.90 ซึ่งอยู่ในระดับ AA   

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 98.07 ซึ่งอยู่ในระดับ AA    

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 78.42 ซึ่งอยู่ในระดับ B    

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100.00  ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้   

1. สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ออนไลน์  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ ส านักงาน เขตพื้น ท่ีการ ศึกษา                 

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ออนไลน์  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 94.62  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส ใน

การด าเนินงานอยู่ในระดับ A ดังมีรายละเอียดดังนี้  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษา                 

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ออนไลน์  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 94.62  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส ใน

การด าเนินงานอยู่ในระดับ A โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ออนไลน์ จ าแนกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้

คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100.00  ซึ่งอยู่ในระดับ AA รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนสูงสุด เฉล่ียร้อย

ละ 99.64 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.43 ซึ่งอยู่ในระดับ 

AA ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.37 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ

ทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 98.59 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละ

เฉล่ีย 98.07 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 97.90  ซึ่งอยู่ในระดับ 

AA  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 97.84  ซึ่งอยู่ในระดับ AA  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้

งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 95.56 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าตัวช้ีวัดอื่น ๆ ตัวชี้วัดที่ 

9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 78.42 ซึ่งอยู่ในระดับ B 

 

2. อภิปรำยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเลย เขต 3  ออนไลน์   
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2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ออนไลน์ โดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 94.62 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน อยู่ในระดับ A และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา ในปีท่ีผ่านมาพบว่า เพิ่มสูงขึ้น 1.69 คะแนน ท้ังนี้เนื่องมาจากในปีงบประมาณ              

พ.ศ.2564 เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 ครั้งท่ี 7 ซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด าเนินการประเมินอย่างต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลาติดต่อกัน 7 ปีงบประมาณ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้น าข้อสังเกตจากผล

การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ีผ่านมาไปปรับปรุง

จุดอ่อนและพัฒนา จุดเด่นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้จัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเป็นครั้งท่ี 4 ซึ่งเป็นผลจากการท่ีส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปี 2564 (ITA Online) ให้กับผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online   

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 

ท้ัง 4 ช่องทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดขึ้น ท าให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด าเนินการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ลดการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน  

  2.2 พัฒนาการของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน เขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ออนไลน์ มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยท่ีส่งผลให้คะแนนเพิ่มขึ้น ดังต่อไปนี้    

1) มีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและ ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ 

โดยได้รับ ความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรภายในส านักงานอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

ของ หน่วยงานมีความชัดเจน สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินท่ีก าหนดไว้   

2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลกรในสังกัด จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้า

หมื่นบาทถ้วน) ถึงแม้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลยเขต 3 ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีผลคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นก็
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ตาม แต่ยังมีตัวชี้วัดการประเมินในอีกหลายข้อท่ีต้องปรับปรุง ซึ่งมีคะแนนการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 95 คือเรื่องการ

เปิดเผยข้อมูล  (คะแนน 78.42)  คือ ซึ่งข้อท่ีมีคะแนนเป็น 0 และต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนมีจ านวน 6 ข้อ  ดังนี้  

ข้อO6 หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการแสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน  ท่ีเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วยข้อกฎหมาย  ซึ่งต้องน ากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเข้าสู่เว็บไซต์ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้ครบตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

ข้อO13  หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการแสดงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องน าคู่มือมาตรฐาน

การปฏิบัติงานเข้าสู่เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้ครบทุกคนทุกลุ่มตามท่ีหลักเกณฑ์

ฯ ก าหนด 

ข้อO23  หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการแสดงเอกสารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ซึ่งต้องน าเอกสารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เข้าสู่เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้สมบูรณ์ตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

ข้อO26  หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องจัดท า

รายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ครบทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ 1. จัดท า

แผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  2. ไม่น าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา รายงานในหัวข้อดังกล่าว 3. ไม่มีการรายงานหรือแสดงเอกสารท่ีแสดงถึงการควบคุมให้การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีท่ี ก.ค.ศ. และ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 4. ไม่ได้น าเอกสารการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติฯ 

เอกสารท่ีรายงานจึงจะครบและเป็นไปตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

ข้อO27  หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับ

ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต้องแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ครบเช่น

เรื่องดังต่อไปนี้ 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 3. การให้

คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ (เช่น หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดให้มีการคัดเลือก) เอกสารท่ีรายงานจึงจะครบและเป็นไปตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

ข้อO30  หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการแสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์   ต้องแสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอก

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ 

และหน้าท่ี 2 ในส่วนของการใส่ข้อมูลการร้องเรียนต้องแก้ไขว่าเป็นการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จึงเป็นไปตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด   
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3. วิครำะหจ์ุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนำ ผลกำรประเมิน ITA ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 

3.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) ตัวช้ีวัดท่ี 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 29.56 (คิดเป็นร้อยละ 98.53) (เป็นคะแนนท่ีได้ท าการคูณค่า

น้ าหนักแล้ว)  บ่งช้ีให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงาน มีทัศนะคติและความเข้าใจต่อ การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ 

การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ท่ีดีและถูกต้อง อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุด

ท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้จัดประชุมช้ีแจ้งสร้างความรู้

ความเข้าใจในการประเมินความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติในส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และได้อบรมให้ความรู้เรื่องการแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม และได้ต้ังเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัด ไว้ท่ีร้อยละ 95 ขึ้นไป (เป็น

คะแนนท่ียังไม่ได้คูณค่าน้ าหนักคะแนน) 

 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ95) จ ำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด คือ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.37 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 95.56 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.64 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.43 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 98.59 ซึ่งอยู่ในระดับ AA จุ ด ท่ี ต้ อ ง

พัฒนา ถึงจะมีมีตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ95 ก็ตาม แต่ยังมีตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ าท่ีสุดคือ ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้

งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 95.56  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จะต้อง

ด าเนินการสร้างความเข้าใจในการใช้งบประมาณให้บุคลากรภายในและภายนอกสังกัดเข้าใจถูกต้องด้วยความโปร่งใส

และตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยการประชาสัมพันธ์เปิดการใช้ใช้งบประมาณไว้หน้าเว็บไซต์และแจ้งให้บุคลากรใน

สังกัดทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุมบุคลากร 

3.2  ผลการประเมินตามแบบวั ดการรับรู้ ผู้ มี ส่วนไ ด้ ส่วน เ สียภายนอก ( External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) ตัวช้ีวัดท่ี 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 29.38 (คิดเป็นร้อยละ 97.93)(เป็นคะแนนท่ีได้

ท าการคูณค่าน้ าหนักแล้ว) บ่งช้ีให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงานมีทัศนะคติท่ีดีต่อการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ (โดย

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีหนังสือช้ีแจ้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินความรู้

ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  โดยแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
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ผู้อ านวยการสถานศึกษา และลูกจ้างท่ีได้มาติดต่อและใช้บริการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ในปีงบประมาณ 2564 และได้ลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา

และผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ต้ังเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 95 ขึ้นไป) 

 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 95) ทั้งหมดจ ำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 97.84 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 97.90 ซึ่งอยู่ในระดับ AA   

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 98.07 ซึ่งอยู่ในระดับ AA    

 ถึงแม้ว่าจะไม่ตัวช้ีวัดท่ีต่ ากว่าร้อยละ 95 แต่ก็ยังมีจุดท่ีต้องพัฒนา คือ ควรปรับปรุงคุณภาพ และระบบการ

ท างานให้ทันสมัยข้ึน เพิ่มช่องทางการให้บริการโดยการลดการมาติดต่อราชการ ณ ท่ีต้ังให้น้อยท่ีสุดเพื่อปรับให้เข้ากับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม เพิ่มช่องการ

การติดต่อส่ือทางออนไลน์มากขึ้น 

3.3  ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ตัวชี้วดัท่ี 9 – 10 มีค่าน้ าหนักคะแนน 35.68  (คิดเป็นร้อยละ 89.20) มีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนน

ต่ าท่ีสุด บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานควรเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ 

ดังต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง คือ มีกำรด ำเนินกำรในด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ที่พัฒนำขึ้นมำก ซ่ึงส่งผลให้ได้คะแนนร้อยละ

เฉลี่ย 100.00  ซ่ึงอยู่ในระดับ AA 

จุดที่ ต้องพัฒนำ คือตัวชี้ วัดที่  9 กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.42 อยู่ในระดับ B 

ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อยจ ำนวน 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน ข้อO6 หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการแสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ท่ีเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วยข้อกฎหมาย  ซึ่งต้องน ากฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้องเข้าสู่เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้ครบตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน หัวข้อกำรปฏิบัติงำน ข้อO13  หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการแสดงคู่มือ

หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องน าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเข้าสู่เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้ครบทุกคนทุกลุ่มตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ หัวข้อกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุ ข้อO23  หลักเกณฑ์

ก าหนดให้มีการแสดงเอกสารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ซึ่งต้องน าเอกสารสรุปผลการ
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จัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เข้าสู่เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้

สมบูรณ์ตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล หัวข้อกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ข้อO26  หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องจัดท ารายงานการ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ครบทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ 1. จัดท าแผน

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  2. ไม่น าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รายงานในหัวข้อดังกล่าว 3. ไม่มีการรายงานหรือแสดงเอกสารท่ีแสดงถึงการควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีท่ี ก.ค.ศ. และ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 4. ไม่ได้น าเอกสารการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติฯ 

เอกสารท่ีรายงานจึงจะครบและเป็นไปตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด และข้อO27  หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการแสดง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต้องแสดง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ครบเช่นเรื่องดังต่อไปนี้ 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร  2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 3. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ (เช่น หลักเกณฑ์

การคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดให้มีการคัดเลือก) เอกสารท่ี

รายงานจึงจะครบและเป็นไปตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส หัวข้อกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ข้อO30  หลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการแสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์   ต้องแสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้ง

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ และหน้าท่ี 2 

ในส่วนของการใส่ข้อมูลการร้องเรียนต้องแก้ไขว่าเป็นการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึง

เป็นไปตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด   

4. แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนา

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้

ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 ท้ังนี้  การด าเนินงานท่ีส่งผลโดยตรงให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ต้องเร่งสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องการซื่อสัตย์สุจริต ใช้วิธีบริหารกิจการ
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บ้านเมืองท่ีดี  ใช้วิธีบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต  เพื่อสร้างหน่วยงานราชการใสสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน

ร้อยละเฉล่ีย 78.42 อยู่ในระดับ B ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อยจ านวน 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

1.1 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อO6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน หัวข้อการปฏิบัติงาน ข้อO13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

1.3 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ข้อO23  สรุปผล

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

1.4 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ข้อO26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อO27  หลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.5 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส หัวข้อการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ข้อO30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ออนไลน์ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดต้อง

ปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงาน เรียนรู้และปรับวิถีชีวิตใหม่ท่ีต้องให้ความส าคัญและเตรียมความพร้อมในการจัดการกับ

สถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งเป็นช่วงท่ีมีความคาบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในการประเมิน ITA 

Online 

6. ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเลย เขต 3 ออนไลน์   

จากปัจจัยท้ังหมด จ านวน 10 ตัวช้ีวัดท่ีส่งผลให้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได้น าข้อมูลผลการประเมินมาก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ออนไลน์                            

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาทิเช่น 

    2.1 ก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

2) ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 

3) ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

4) ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 

5) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

6) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 

7) ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

8) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

9) ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

10) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

11) ก าหนดมาตรการนโยบายงดรับของขวัญเทศกาลต่าง ๆ 

2.2 ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา-

เลย เขต 3 ดังนี้  

  1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

(MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   

 2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 

“บุคลากร สพป.เลย เขต 3 หัวใจต้านทุจริต”  

 3)  โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม อบรมให้ความรู้ และมีส่วนร่วมสถานการณ์จ าลอง “ฉันหรือเรา ใครมาก่อน?”  

 4) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  
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 5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 

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

     - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ยิ้มใสไหวสวย” หรือ รางวัลขวัญ

ใจ เลย 3 

     - กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต จัดต้ังวงดนตรี “เลย 3 ยุคใหม่ หัวใจ STRONG” 

     - ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มท่ีมีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ

กล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

     - ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ

กล่าวค าปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 08.00 น. 

    - ก าหนดให้ทุกกลุ่มจัดท าค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดท าแบร์นเนอร์

ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน และ www.loei3.go.th 

 6) โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

     - กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

     - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 

 7) ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 

     - ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 

     - ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าป้ายบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 

     - จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และมี

รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องท่ีด าเนินการแล้ว

เสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 

     - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ขนาด 2 เมตร* 50 ซม. 

     - จัดท าสต๊ิกเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ ของ

หน่วยงาน 

 

 

http://www.loei3.go.th/
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บทท่ี 6 

มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 

1. บทวิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษา                 

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ออนไลน์  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 94.62  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส ใน

การด าเนินงานอยู่ในระดับ A โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ออนไลน์ จ าแนกเป็นรายตัวช้ีวัด พบว่า ตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้

คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100.00  ซึ่งอยู่ในระดับ AA รองลงมาคือ ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนสูงสุด เฉล่ียร้อยละ 

99.64 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.43 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.37 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 98.59 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 

98.07 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 97.90  ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 97.84  ซึ่งอยู่ในระดับ AA  ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 

ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 95.56 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผย

ข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 78.42 ซึ่งอยู่ในระดับ B  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน เขตพื้นท่ี

การศึกษา ในปีท่ีผ่านมาพบว่า เพิ่มสูงขึ้น 1.69 คะแนน ท้ังนี้เนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งท่ี 7 ซึ่ง

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด าเนินการประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 7 

ปีงบประมาณ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้น าข้อสังเกตจากผลการประเมินคุณธรรม

และ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ีผ่านมาไปปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒนา 

จุดเด่นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเป็นครั้งท่ี 3 ซึ่งเป็นผลจากการท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ออนไลน์ ประจ าปี2564 (ITA Online) ให้กับผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้ัง 4 ช่องทางท่ีส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาข้ันพื้นฐานได้จัดขึ้น ท าให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด าเนินการต่าง ๆ อย่างเป็น

ระบบ ลดการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

พัฒนาการของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ออนไลน์ มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยท่ีส่งผลให้คะแนนเพิ่มขึ้น ดังต่อไปนี้    

1) มีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและ ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ โดย

ได้รับ ความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรภายในส านักงานอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของ 

หน่วยงานมีความชัดเจน สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินท่ีก าหนดไว้   

2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 โดยจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน

การต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลกรในสังกัด จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้า

หมื่นบาทถ้วน)  ถึงแม้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลยเขต 3 ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีผลคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นก็

ตาม แต่ยังมีตัวช้ีวัดการประเมินในอีกหลายข้อท่ีต้องปรับปรุง ซึ่งมีคะแนนการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 95 ตัวช้ีวัดท่ี 9 

การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 78.42 อยู่ในระดับ B ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อยจ านวน 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

1.1 ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อO6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน หัวข้อการปฏิบัติงาน ข้อO13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

1.3 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ข้อO23  สรุปผล

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

1.4 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อO26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อO27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

1.5 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส หัวข้อการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อO30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
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2. แนวทำงกำรด ำเนินด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ธรรมำภิบำลใน

สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 คณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                         

ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2564  แล้วเห็นว่าควรมีการด าเนินการ  ดังนี้ 

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี

รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาทิเช่น 

    2.1 ก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

2) ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 

3) ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

4) ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 

5) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

6) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 

7) ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

8) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

9) ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

10) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

11) ก าหนดนโยบายงดรับของขวัญเทศกาลต่าง ๆ 

2.2 ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา-

เลย เขต 3 ดังนี้  

  1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

(MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   

 2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 

“บุคลากร สพป.เลย เขต 3 หัวใจต้านทุจริต”  
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 3)  โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม อบรมให้ความรู้ และมีส่วนร่วมสถานการณ์จ าลอง “ฉันหรือเรา ใครมาก่อน?”  

 4) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  

 5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 

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

     - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ยิ้มใสไหวสวย” หรือ รางวัลขวัญ

ใจ เลย 3 

     - กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต จัดต้ังวงดนตรี “เลย 3 ยุคใหม่ หัวใจ STRONG” 

     - ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มท่ีมีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ

กล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

     - ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ

กล่าวค าปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 08.00 น. 

    - ก าหนดให้ทุกกลุ่มจัดท าค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดท าแบร์นเนอร์

ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน และ www.loei3.go.th 

 6) โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

     - กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

     - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 

 7) ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 

     - ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 

     - ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าป้ายบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 

     - จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และมี

รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องท่ีด าเนินการแล้ว

เสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 

     - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริตไว้บริ เวณหน้า ส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ขนาด 2 เมตร* 50 ซม. 

http://www.loei3.go.th/
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     - จัดท าสต๊ิกเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ ของ

หน่วยงาน 
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3. ก ำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลำด ำเนินกำรกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 

        ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ล ำดับ รำยละเอียดด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2) ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
3) ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
4) ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
5) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
6) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
7) ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
8) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
9) ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
10) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
11) ก าหนดมาตรการนโยบายงดรับของขวัญเทศกาลต่าง ๆ 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 30 
พฤษภาคม  2565 

1. นางพฤษภา  นิกรพิทยา 
2. นางจีราวรรณ  ค าเกษ 
3. นางสาวจุฑารัตน์  ราชพรหมมา 
4. นางสาวเขมจิรา  พิลาธรรม 
5. นายพิชิต  ประสมทรัพย์ 
6. นางชลีกร  สู่สุข 
 
 
 
 
 
 

2 ก ำหนดให้ด ำเนินกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ-
เลย เขต 3 ดังนี ้
1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) 
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3   

 
 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
30 มีนาคม 2565 
 

 
 
นางชลีกร  สู่สุข 
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ล ำดับ รำยละเอียดด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
 2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 

“บุคลากร สพป.เลย เขต 3 หัวใจต้านทุจริต”  
3)  โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม อบรมให้ความรู้ และมีส่วนร่วมสถานการณ์จ าลอง “ฉันหรือเรา ใครมาก่อน?”  
4) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
5)โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 
- กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ยิ้มใสไหวสวย” หรือ รางวัลขวัญใจ เลย 3 

- กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
- ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค า
ปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 08.00 น. 
- กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต จัดต้ังวงดนตรี “เลย 3 ยุคใหม่ หัวใจ STRONG” 
- ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มท่ีมีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าว
ค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
- ก าหนดให้ทุกกลุ่มจัดท าค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดท าแบร์นเนอร์
ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน และ www.loei3.go.th 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
10  พฤษภาคม 2565 
ภายใน มิถุนายน  2565 
 
 
 
 
1 เมษายน 2565 – 30 
กันยายน  2565 
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 

1 มีนาคม –  
31 พฤษภาคม 2565 
1 ตุลาคม 2564  –  30 
กันยายน  2565 
1 เมษายน  – 30 กันยายน  
2565 
1 เมษายน –  
30 พฤษภาคม  2565 

คณะกรรมการด าเนินงานฯ (กลุ่ม
พัฒนาครูฯ) 
 
 
 
 
 
นางชลีกร  สู่สุข 
 
นายพิชิต  ประสมทรัพย์ 
นางสาวจุฑารัตน์  ราชพรหมมา 
 

คณะกรรมการด าเนินงานฯ 
(กลุ่มพัฒนาครูฯ) 
ทุกกลุ่ม 
 
กลุ่มอ านวยการและบุคลากรทุก
คนทุกกลุ่ม 

http://www.loei3.go.th/
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3 โครงกำรยกระดับกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
- กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
- การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 
ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
1) ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
2) จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และมีรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 
3) ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าป้ายบอกสถานท่ีติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
4) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ขนาด 2 เมตร* 50 ซม. 
5) จัดท าสต๊ิกเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

 
 
ภายในวันท่ี 15  มิถุนายน  
2565 
 
 
 
 
 
ภายใน 31 พฤษภาคม  
2565 
 

 
 
นางชลีกร สู่สุข 
นายเรืองวิทย์  บุญชิต 
นายพิชิต  ประสมทรัพย์ 
 
 
 
 
คณะกรรมการด าเนินงานฯ 
(กลุ่มพัฒนาครูฯ) 
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