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บทท่ี 1  

บทนำ 

1. ความเป็นมา 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบจัดทำขึ้นภายใต้ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ช่วงที่ผ่านมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศโดยได้
ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัว
และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการ
ของการทุจริต ซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือการรวมตัวกันเพ่ือร่วม
กระทำ  การทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้รัฐและ
ประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความ
ยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ยึดแนว
ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธี
คิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลัง
ร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดคดีทุจริตและประพฤติ     
มิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการ
และกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริต ให้มี
ความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้
ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก โดยมีเป้าหมายการพัฒนา  
ดังนี้ 



 

 

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการสารบัญจัดการภาครัฐ 
ข้อ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการสารบัญจัดการภาครัฐ 
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 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ 

 

 เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้า
ระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ 
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นนี้ได้กำหนด
แผนย่อยและแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้ 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบในระยะ 20 ปี โดยตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่าประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออก ซึ่งแสดงออกถึงการต่อต้าน    
การทุจริตทั้งในชีวิตประจำวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ และ
ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม วิธีที่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ เกิดจากวัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระทำการทุจริตเนื่องจากมี
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระทำการทุจริต อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
ส่วนรวมด้วย  

การลงโทษทางสังคมต่อการกระทำรวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
อย่างเข้มข้น โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งใน
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการ
ดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้นเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและ
โปร่งใส โดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลจะไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ และมี
กลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 

                   1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต การปลูกฝัง และหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ 
“ปลูก”และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์
ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับ
ชุมชนเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความ
เป็นพลเมืองดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพ
กฎหมาย 

                   2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็น
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ธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
                 3) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้
มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย
การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึง
ข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน 
รวมถึงมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการ
ภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีด
ความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้ เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ ให้ เบาะแส เพ่ือให้             
การดำเนินงานสอดคล้องและบรรลุผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: 
ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถูกกำหนดเป็น  
กลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น
ตามยุทธศาสตร์ที่ว่า “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน         
การดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่าหลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน
ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอน
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และระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานให้
ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน 
หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ มีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ทำให้การทุจริตใน
ภาพรวมของประเทศลดลง ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงาน
ในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน        
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาจนถึงปัจจุบัน มีการขยาย
ขอบเขตการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  23 มกราคม 
2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการโดย
ใช้หลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบในการประเมิน เช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และในปี พ.ศ. 2562 – 2564 ให้ดำเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินซึ่งอยู่ในระหว่างการ
พัฒนาของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมินจากการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับ     การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
ระบบการประเมิน ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพระบบการประเมินดังกล่าวภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และใช้ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

2. การพัฒนาการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ศึกษารายละเอียดแนวทาง       
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
รวมถึงให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนี     
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง เป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย     
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนว
ทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ศึกษาข้อมูลทาง
วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินด้านความโปร่งใสคุณธรรม 
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จริยธรรมและการทุจริต ทั้งเครื่องมือของประเทศไทยและเครื่องมือในระดับสากลเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาเกณฑ์
การประเมินให้สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ลดความ
ซ้ำซ้อนของการดำเนินการและมุ่งเน้นการร่วมดำเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ 
โดยมีหลักการพื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี้ 

1) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ ดี  ได้ แก่  Sensitive, Measurable, Precise, 
Simpleand Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable 

2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่
ข้าราชการและบุคลากรภายในที่คละตำแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนทั่วไป
จนถึงผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ 

3) ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft 
Corruption) และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
(Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการการทุจริตด้วย 

4) ITA จะต้องช่วยให้ค่า CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย 
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน 

5) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าทำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
รู้สึกกังวล 

6) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนกับหน่วยงานไปในตัว 
7) หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมินได้ประโยชน์จากการประเมิน และนำผลการประเมินไปใช้ใน       

การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและ
การป้องกัน  การทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงาน
มากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITAS) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และการกำกับติดตามการประเมิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อ  
การนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน และการวางแผน ในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้ 

          นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกใน         
การจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-

6 



 

 

time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายที่  5 “เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ” และกำหนดประเด็นกลยุทธ์ ข้อ  3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาโดย
กำหนดตัวชี้วัด ข้อ (4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และกำหนดแนวทางการดำเนินงานข้อ 
(4) กำหนดให้หน่วยงานในทุกสังกัดใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสใน         
การดำเนินงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
นอกจากนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน   
การกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์กรอีกด้วย 
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บทท่ี 2  
วิธีการประเมิน 

 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิด          
การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจ
ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่ องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency International) นำมาใช้ ใน          
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิด   
ความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การประเมินมี
เนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริต
ทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อำนาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดำเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทางาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 

 

 



 

 

2.2 รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ        

การปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม

มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ

จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง

การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้ วนถือ

เป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน

ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม

ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่

อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 6 

ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I1 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังตอ่ไปนี ้      
มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

    เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด     

    เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I2 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ใหบ้ริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อ      
ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกันมากน้อย
เพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมใน 
การปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอ่ไปนี ้อย่างไร 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

    มุ่งผลสำเร็จของงาน     

    ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     

    พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I4 บุคลากรในหนว่ยงานของทา่นมีการเรยีกรับสิง่ดังต่อไปนีจ้ากผู้มาติดต่อ  
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบ้ริการ หรือไม่ 

 

มี 
 

ไม่มี 

    เงิน   

    ทรัพย์สิน   

    ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสตา่ง ๆ โดยปกต ิ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกัน     
ในสังคมแลว้ บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการรับสิง่ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

 
 

มี 

 
 

ไม่มี 

    เงิน   

    ทรพัย์สิน   

    ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I6 บุคลากรในหนว่ยงานของทา่นมีการให้สิง่ดังต่อไปนี้แก่บุคคลภายนอกหรือ 
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม ่

 
 

มี 

 
 

ไม่มี 

    เงิน   

    ทรัพย์สิน   

    ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณี 
พิเศษ เป็นต้น 

  

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ

ดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การ

จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง การเบิก

จ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 

ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาส

ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 2 การ

ใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I7 ท่านรู้เกีย่วกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหนว่ยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง 
ประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

    คุ้มค่า     

    ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

    

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/        
การจัดหาพัสด ุ และการตรวจร ับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 

น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 

 
 

น้อย 

 
 

มาก 

 
 

มากที่สุด 

    โปร่งใส ตรวจสอบได้     

    เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน  
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็น ดังตอ่ไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 

น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 

 
 

น้อย 

 
 

มาก 

 
 

มากที่สุด 

    สอบถาม     

    ทกัท้วง     

    ร้องเรียน     

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ 

          คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้

อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม  และไม่เลือก

ปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่

ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 

การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อ

คำถาม จำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I13 ท ่านได ้ร ับมอบหมายงานจาก
ผ ู้บ ังค ับบ ัญชา 
อยา่งเปน็ธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

    หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับ คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง   
มากน้อยเพียงใด 

    

     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว 
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ 
ถูกต้อง หรอืมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I18 การบริหารงานบุคคลของหนว่ยงานของท่าน 
มีลักษณะดังต่อไปนี ้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

    ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ     

    มีการซื้อขายตำแหน่ง     

    เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้

ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการ

ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม

โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน

การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน

จะต้องมีการกำกับดูแล และตรวจสอบ    การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้

ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไป
ให้กลุ่มหรือ พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ 
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน        
มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I21 ถ้าต ้องมีการขอยืมทร ัพย ์ส ินของราชการไปใช้ 
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ

อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

    

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัตขิองหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกตอ้ง มากน้อยเพียงใด 

    

 

16 



 

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I24 หน ่วย งาน ของท ่าน  ม ีการกำก ับ ด ูแลและ
ตรวจสอบการ ใช ้ท ร ัพย ์ส ิน ของราชการ เพ ื่อ
ป ้องก ัน ไม ่ให้ ม ีการนำไปใช ้ประโยชน ์ส ่วนต ัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน

การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการ

แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทำให้     การทุจริตในหน่วยงานลดลง หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น

ให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมี

กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน หน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบจากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง       การทำงานเพ่ือป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I25 ผ ู้บร ิหารส ูงส ุดของหน ่วยงานของท ่าน ให้ 
ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I26 หนว่ยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี ้หรือไม่ มี ไม่มี 
    ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   

    จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับ 
การแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด 

    

    หมายเหตุ : หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากท่ีสุด” 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้     

ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

    เฝ้าระวังการทุจริต     

    ตรวจสอบการทุจริต     

    ลงโทษทางวินัย เมือ่มีการทุจริต     

  หมายเหตุ : หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงทำให้ไมมี่การลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 
 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรบัปรงุการ ทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 

    

  หมายเหตุ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  

                ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หนว่ยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการ  

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดขึน้ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็น   
ต่อประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร 

 

น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 

 
 

น้อย 

 
 

มาก 

 
 

มากที่สุด 

    สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     

    สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     

    มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา     

    มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 

คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดย

ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  

ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน ข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่

อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับ        การปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการ

บริหารงาน และการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ

ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ

การดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด 

 
น้อยท่ีสุด 

หรือไม่มีเลย 

 
 

น้อย 

 
 

มาก 

 
 
มากที่สุด 

    เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด     

    เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 
น้อย 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่่านติดต่อ 

ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ 

อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 
น้อย 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

E3 เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เกีย่วกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

 
 

มี 

 
 

ไม่มี 

    เงิน   

    ทรัพย์สิน   

    ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา  
การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

  หมายเหตุ : เป็นการให้ที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด 
หรอืไม่มีเลย 

 
น้อย 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดย 
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 

    

 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้                 

ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 

ในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่

เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่

สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ

ส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้

อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ

ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย            ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ การสื่อสาร ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 5 ข้อ 

ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E6 การเผยแพร่ข ้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

    เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     

    มีช่องทางหลากหลาย     
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อย เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

  

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
คำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

   หมายเหตุ : หากท่านไม่มข้ีอกังวลสงสัยให้ตอบ “มากท่ีสุด” 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ 
เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน หรือไม่ 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนา

หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาส

ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความ

ต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญ

กับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 

น้อย 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

E11 เจ ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท ่านติดต่อ       
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

  หมายเหตุ :  หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการท่ีท่าน

คาดหวังไว้  

                  ก่อนมาติดต่อ 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยทีสุ่ด 
หรอืไม่มีเลย 

 
น้อย 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการ
และขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  
มากน้อย เพียงใด 

    

  หมายเหตุ :  หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ 

                 ท่ีท่านคาดหวังไว้กอ่นมาติดต่อ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E13 หน่วยงานที่ท ่านต ิดต ่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช ้ในการดำเน ินงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

  

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 
น้อย 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

E14 ห น ่ว ย ง า น ที่ ท ่า น ต ิด ต ่อ เป ิด โอ ก า ส ให ้

ผ ู้ร ับบร ิการ ผ ู้มาต ิดต ่อ หร ือผ ู้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย 

เข ้า ไปม ีส ่วนร ่วม ในการปร ับปร ุงพ ัฒ นาการ

ดำเน ินงาน/การให ้บร ิการ ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มากน้อยเพียงใด 

    

  หมายเหตุ : การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห ็น และร่วม
ติดตาม 
                 ประเมินผล เป็นต้น 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด 
หรอืไม่มีเลย 

 
น้อย 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

E15 หน่วยงานที่ท ่านต ิดต ่อ ม ีการปร ับปร ุง  
การดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล

พ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผน

ดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
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งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริม ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่     

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้ เกิด การมีส่วนร่วม                 

ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ

หน่วยงาน  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 

O1 

 
 
โครงสร้าง 

o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่ม 

หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น 
 
 
 

O2 

 
 
 
ข้อมูลผู้บริหาร 

o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหาร

สูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 

O3 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด 
 
 
 

O4 

 
แผนยุทธศาสตร์ 

หรือ แผนพัฒนา

หน่วยงาน * 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร ์หรือแนวทาง 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

O5 

 
 
 
 
 
ข้อมูลการติดต่อ 

แสดงขอ้มูลการติดต่อ ดังนี้ 
o ทีอ่ยู่หน่วยงาน 

o หมายเลขโทรศัพท์ 

o หมายเลขโทรสาร 

o ทีอ่ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)  

o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

25 



 

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

O6 

 
 
 
 
 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของ

หนว่ยงาน เช่น 

- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- พรบ. ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และทีแ่ก้ไข

เพ่ิมเติม 

- พรบ.ระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นต้น 

 

การประชาสัมพันธ์ 
 

ข้อ    ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 

O7 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
o แสดงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ 

หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 

o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ  ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 
 
 

O8 

 
 
 
 
 

Q&A 

 o แสดงช่องทางที่บ ุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะ
เป ็นการส ื่อสารได ้สองทาง เช ่น Web board, กล ่องข ้อความถาม-ตอบ 
เป็นต้น 
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ 

หน่วยงาน 
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ข้อ  ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 

O9 

 
 
 

Social Network 

o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook หรือ 
Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น 

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ 

หนว่ยงาน 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

           การดำเนินงาน 

ข้อ  ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 

O10 

 

แผนดำเนินงาน
ประจำปี 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล 
รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น 

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 
 

O11 

 
 

รายงานการกำกับ 
ติดตาม 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า               
การ การดำเนินงาน ประจำปี การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 

รอบ 6 เดือน ดำเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นขอ้มูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

O12 

 
 

รายงานผล 

การดำเนินงาน 

ประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

o เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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การปฏิบัติงาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 
 

O13 

 
 
 

คู่มือหรือมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน 

o    แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยึดถอืปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o ม ีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ ภารกิจใด 

สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ

อย่างไร เป็นต้น 

การให้บริการ 

การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมาย

ของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้น

เผยแพร ่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการทีมี่ความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 
 
 

O14 

 
 
 
 

คู่มือหรือมาตรฐาน 

การให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผ ู้ร ับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
o ม ีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ

สำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/

แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบใน

การให้บริการ เป็นต้น 

 

O15 
ข้อมูลเชิงสถิติ 
การให้บริการ 

o แสดงขอ้มูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นขอ้มูลการให้บริการที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

O16 
รายงานผลการสำรวจ

ความพึงพอใจ         

การให้บริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.    

2562 

 

28 



 

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
O17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ

หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวย     
ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างตน้ได้จากเวบ็ไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 

หมายเหตุ: E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของ

หน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Smart OBEC หมายถึง ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 7 

ระบบงานย่อย ได้แก่ 1) งานทะเบียนหนังสือราชการ 2) งานบันทึกเสนอสั่งการ 3) งานรับ - ส่งหนังสือ

ราชการ 4) งานไปรษณีย์ 5) งานจองยานพาหนะ 6) งานจองห้องประชุม 7) งานมาปฏิบัติราชการ My office 

หมายถึง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การรับหนังสือ การ

ลงทะเบียนรับหนังสือจากภายนอก การนำส่งเอกสาร ระบบบันทึกข้อความ การออกเลขท่ีคำสั่ง ระบบบันทึก

ไปราชการ ระบบหนังสือราชการภายใน    การรับ – ส่งหนังสือเวียนภายใน และการใช้งานระบบวันลา 

AMSS++ (Area Management Support System) หมายถึง โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำหรับให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้สารสนเทศในการบริหารงานในเขต

พ้ืนที่ 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน        ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ หรือ

โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมที่ใช้ระบบสำนักงานอัจฉริยะ โดยการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในสำนักงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

และสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงิน

งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 

O18 

 

แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณ

ประจำปี 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งท่ีได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 
 

O19 

 
 

รายงานการกำกับ
ติดตาม 

o แสดงความก ้าวหน ้าในการดำเน ินงานตามแผนการใช ้จ ่าย 
งบประมาณประจำปี 

การใช้จ่ายงบประมาณ o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย 
รอบ 6 เดือน งบประมาณ เป็นต้น 

o เป็นขอ้มูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

O20 

 
 

รายงานผลการใช้

จ่าย งบประมาณ

ประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย 
เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 

O21 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 

o    แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 

O22 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ 
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 

O23 

 
 
 
 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัด

จ้าง หรือการจัดหา

พัสดุรายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และ
ราคาที่ เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เป็นต้น     
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้ 

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 

O24 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัด

จ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ประจำปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 
 
 

O25 

 
 
 
 

นโยบายการบริหาร 

ทรพัยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ  
วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี           
ความ โปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ
นโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน 
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 

O26 

 

 
 

การดำเนินการตาม

นโยบาย การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น   
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร       
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
o เป ็นการดำเนินการที ่ม ีความสอดร ับกับนโยบายการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25  
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 
 
 

O27 

 

หลักเกณฑ์ 

การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   
 
O28 

 
รายงานผล 
การบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำปี 
 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 
 
 

O29 

 
 
แนวปฏิบัติการ

จัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

และประพฤติมิ

ชอบ 

O แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเก่ียวข้อง 
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธ ีการที่

บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือว ิธ ีการ      

ในการจ ัดการต่อเร ื่องร ้องเร ียน ส่วนงานที่ร ับผ ิดชอบ ระยะเวลา 

ดำเนินการ เป็นต้น 
 
 
 
 

O30 

 
 
ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน 

o    แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง 

การทุจริตและประพฤติ ช่องทางออนไลน์ 
มิชอบ o    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 

ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 
o    แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 
 
 

O31 

 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบประจำปี 

 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช ่น จำนวนเรื่อง 
เร ื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เร ื่องที่อย ู่ระหว่างดำเน ินก าร เป็นต้น 
(กรณไีม่มีเรื่องรอ้งเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) o เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

 

O32 

 
ช ่อ งท า งก ารร ับ ฟ ัง
ความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ 
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

 

O33 

 

การเปิดโอกาสให้เกิด
การ มีส่วนร่วม 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ ผู้มี

ส ่วนได ้ส ่วนเส ียได ้ม ีส ่วนร ่วมในการดำเน ินงานตามภารกิจของ 

หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

         คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) 

การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุ จริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ          

การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) 

มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 

ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพ่ือนำไปสู่การจัดทำ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตาม การนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

O34 
เจตจำนง 

สุจริตของ

ผู้บริหาร 

o แสดงเนื ้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั ่นว่าจะปฏิบัติหน้าที ่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน  

 

O35 

 

 

การมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป ็นการดำเน ินการหรือกิจกรรมที ่แสดงให้เห ็นถึงการให ้ 
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
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การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปอ้งกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

 

O36 

 

การประเมินความ

เสี่ยงการทุจริต

ประจำปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี ่ยงของการดำเน ินงานหรือ       
การปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง  
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
o มีข ้อม ูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช ่น เหตุการณ ์    
ค ว าม เสี ่ย ง  แ ล ะ ร ะด ับ ข อ งค ว าม เสี ่ย ง  ม าต รก า รแ ล ะ              
การดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

 

O37 

 

การดำเนินการเพื่อ

จัดการความเสี่ยง  

การทุจริต 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ    

ความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน

ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  

o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ  

การ 
ดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

 

O38 

 

การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม

ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน 

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
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แผนป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

 

O39 

 

แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต

ประจำปี 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ 
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

 

O40 

 

รายงานการกำกับ

ติดตามการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริต 

ประจำปีรอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต 

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการ 
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 

o เป็นขอ้มูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

O41 

 

รายงานผลการ

ดำเนินการป้องกัน    

การทุจริตประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น 

o ใช้รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

 

 

 

O42 

 

 

 

มาตรการส่งเสริม

คุณธรรม และความ

โปร่งใสภายใน 

หนว่ยงาน 

o    แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี

ขึน้ แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 

เป็นต้น  

o ม ีม าต รก าร เ พื ่อ ข ับ เคล ื่อ น ก ารส ่ง เส ร ิม ค ุณ ธ ร รม แล ะ         

ความโปร ่งใส ภายในหน ่วยงานให ้ด ีขึ ้น ซ ึ่งสอดคล ้องตามผล      

การว ิเคราะห ์ฯ โดย มีรายละเอ ียดต่าง ๆ เช่น  การกำหนด

ผู้รับผิดชอบ 

หรอืผู้ที่เกี่ยวข้อง  การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการ 
กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติ 
และการรายงานผล เป็นต้น 

ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที่เผยแพร่ 
 

 

 

 

O43 

 

การดำเนินการตาม 

มาตรการส่งเสริม

คุณธรรม และความ

โปร่งใสภายใน 

หนว่ยงาน 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม  

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งานลดความยุ่งยาก
และซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูลและคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้เกี่ยวข้องให้
สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ดำเนินการประเมินได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อ   
การนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินและการวางแผนในการป้องกัน  
การทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน         
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดการประเมิน 

ตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อำนาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดำเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทางาน 
9) การเปดิเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจการใช้ทรัพย์สินของราชการและ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 



 

 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทา
งาน 

3) แบ บตรวจการ เปิ ด เผ ยข้ อ มู ลสาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

3. กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร 

ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อย
กว่า 50 ตัวอย่าง กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนน้อยกว่า  50 คน 
ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบ
แบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีมา

รับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การกำหนด
ขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง การเก็บข้อมูล
ตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 

3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับแบบ OIT) 
    เก็บข้อมูลจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสำรวจ หน่วยงานละ 1 ชุด 
การตอบแบบสำรวจ OIT ในแต่ละข้อคำถาม โดยเลือก “มี” หรือ “ไม่มี” โดยหากเลือก “มี” ให้ระบุ URL 
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเนื้อหาข้อความหรือลิงค์สำหรับ
เชื่อมโยงไปยังข้อมูลตามที่แต่ละข้อคำถามกำหนด ส่วนช่อง “คำอธิบาย” สามารถกรอกคำอธิบายเพิ่มเติม
หรือไม่ก็ได้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถส่งลิงค์ได้มากกว่า 1 ลิงค์ในแต่ละข้อ กรณีที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็น ทำให้เผยแพร่ข้อมูลไม่ตรงตามรายละเอียดที่
กำหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดตามแบบสำรวจ  OIT ให้หน่วยงานอธิบาย
เหตุผลความจำเป็นประกอบโดยละเอียด 
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4. การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน จะมีการคำนวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวม

ตามลำดับ      โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

หมายเหตุ: 
ข้อมูลการตอบ IIT และ EIT ทุกข้อมูลจะถูกนำมาใช้ประมวลผลคะแนน เว้นแต่กรณีท่ีมีข้อมูลการตอบน้อยกว่า
จำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่กำหนด จะไม่สามารถประมวลผลคะแนนในส่วนนั้นได้กรณีที่หน่วยงานที่ไม่
สามารถตอบ OIT ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็นทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตาม
รายละเอียดที่กำหนดได้โดยมีเหตุผลประกอบอันน่าเชื่อถือ จะไม่นำข้อนั้นมาร่วมในการประมวลผล 
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5. การรายงานผลการประเมิน 

 การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน  

(Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ  ดังนี้ 
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6. ขั้นตอนการประเมิน 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ โดยจำแนกขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วง

เตรียมการประเมิน (2) ช่วงดำเนินการประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงมีขั้นตอนการ

ประเมินและกรอบระยะเวลาดำเนินการพอสังเขป ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

43 



 

 

 ช่วงเตรียมการประเมิน 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ  2563 (ITA Online)  
ให้กับผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวันพุธที่  13  พฤษภาคม  2563  ผ่านช่องทางการรับชม 
ดังนี้ 

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

2. เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประเมิน 

และผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
- กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
– นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
- ประสานงานในขั้นดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT 
– ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
– กำกับดูแลการประเมินในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 

    ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2020 เพ่ือดำเนินการ
กรอกข้อมูล  ดังนี้ 

    1. ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ จำนวน 2 
ท่าน 

    2. จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทั้งหมดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ทำงานให้กับ
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ขั้นตอนการขอรับ Username และ Password เพื่อใช้งานระบบ ITA Online 2020  
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ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online สามารถนำ Username และ Password เดิมที่ใช้ในการ
ประเมิน ITA Online ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้เพ่ือเข้าระบบ ITA Online 2020 ได ้

 
 ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ดำเนินการ 
ดังนี้ 
 1. ขอรับ Username และ Password ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ของผู้ดูแลระบบ ITA สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ด.ญ.พอเพียง) 
 2. ยืนยันตัวตนโดยระบุ ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. ผู้ดูแลระบบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้ง Username Password และเชิญ
เข้า OpenChat : ITA Online 2020 เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
 4. ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online  ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าระบบ ITA Online 
โดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต หรือ 
httP://ita2020.pracharath.ac.th/ 
 5. นำเข้าข้อมูลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
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4. หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน           
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมิน 
ITA Online ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรม
และ        ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความ

เข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้ 

    1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความ

เข้าใจใน    การประเมินความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่

ปฏิบัติในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และได้อบรมให้

ความรู้เรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 

     2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความ

เข้าใจใน  การประเมินความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วยผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน 
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บทที่ 4 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ออนไลน ์

 

 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน    

1.1  ผู้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency Assessment 

Online (IIT Online) จำนวน 50 คน    

1.2  ผู้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency Assessment 

Online (EIT Online) จำนวน 50 คน    

1.3  หัวข้อการประเมิน Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) จำนวน 43 

ข้อ  

 2. ผลการประเมินในภาพรวม  

ที ่ ตวัชีว้ดั ค่าคะแนน ระดบั 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 94.71 A 

2 การใช้งบประมาณ 84.10 B 

3 การใช้อำนาจ 88.71 B 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 86.42 B 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.54 B 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 90.94 A 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.21 A 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 82.92 B 

9 การเปิดเผยข้อมูล 81.83 B 

10 การป้องกันการทุจริต 43.75 F 

 

 

 



 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ออนไลน์  

 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

อันดับ 

ปี 63 

เปรียบเทียบ อันดับ  

ปี 62 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน 

ITA 

ระดับ 

191  181 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

77.13 B 

 

 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ออนไลน์  

 ระดับเขตตรวจราชการที่ 5 

 

อันดับ  

ปี 63 

เขตตรวจ 

ราชการ 

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

IIT EIT OIT รวม ระดับ ค่าเฉลี่ย 

51 5 สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 2 

26.00 26.01 25.12 77.13 B 85.12 

ผลคะแนน สพป.สงขลา เขต 2                                                  คะแนนที่ได้ 77.13 ระดับคุณภาพ B 
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บทวิเคราะห์ผลการประเมิน 

 

                         วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ออนไลน์ ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.13 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม

และความโปร่งใส ในการดำเนินงานอยู่ในระดับ B โดย ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด เฉลี่ย

ร้อยละ 94.70 อยู่ในระดับ A ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ

ทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.75 ซึ่งอยู่ในระดับ F ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ออนไลน์ จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด 

พบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.10 ซึ่งอยู่ในระดับ B ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้

อำนาจ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.71 ซึ่งอยู่ในระดับ B ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 86.42 ซึ่งอยู่ในระดับ B ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.54 

ซึ่งอยู่ในระดับ B ตัวชี้ วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.94  ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.21 ซึ่งอยู่ในระดับ A ตัวชี้วัดที่ 8  การ

ปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.92 ซึ่งอยู่ในระดับ B ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.83 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
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บทที่ 5  

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 
 

                    จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น  

(มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี ้ 
ที ่ ตวัชีว้ดั ค่าคะแนน ระดบั 

1 การใช้งบประมาณ 84.10 B 

2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.54 B 

3 การปรับปรุงระบบการทำงาน 82.92 B 

4 การเปิดเผยข้อมูล 81.83 B 

5 การป้องกันการทุจริต 43.75 F 

แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 แล้วเห็นว่าควรมีการกำหนดแนวทางการ

ดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด

กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้   

1. การใช้งบประมาณ 

มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส เน้นการใช้งบประมาณอย่าง

คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

 



 

 

2. กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

3.  กำหนดมาตรการป้องกันการับสินบน มาตรการป้องกันการทุจริต และมาตรการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. เปิดโอกาสให้บุคคลภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง

ได ้

5. ตรวจสอบการใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ ให้

เป็นไปตามระเบียบและความเป็นจริงโดยเคร่งครัด 

            6. สร้างการมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้วยการกำหนดช่องทางการร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง เช่น 
ตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เว็ปไซต์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน   

2. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

2. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 

3. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

เขต 2 

4. จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

5. กำหนดระบบและมาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงาน และตรวจสอบ 

          6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

(MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 2   

            7. สร้างการมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้วยการกำหนดช่องทางการร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง เช่น 
ตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เว็ปไซต์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน   

        3. การปรบัปรงุระบบการท างาน 

 มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน 
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 2. กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 2  ดังนี้  

 1) ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 

 2) ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ฝึกให้บุคลากรมีกระบวนการคิดฐานสอง โดยการอบรมให้ความรู้ และให้ศึกษาจากคู่มือ

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 3) เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  

 4) กิจกรรมการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 

      - กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต โดย จัดทำแบร์นเนอร์ประชาสัมพันธ์การ

ต่อต้านทุจริตหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ติดตั้งป้ายร่วมต่อต้านการทุจริต  จัดทำป้ายไวนิลต่อต้านการทุจริต

ติดหน้าหน่วยงาน 

     - กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ กิจกรรม 6 ส. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  

     - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประเมินความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และนำผลการประเมินมา

ใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานต่อไป 

     - กำหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้

พระ และกล่าวคำปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนดำเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

     - กำหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 

และกล่าวคำปฏิญญาสุจริต ในวันจันทร์แรกของเดือน  ตั้งแต่เวลา 08.15 น. 

    - กำหนดให้ทุกกลุ่มจัดทำค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง  

 5) ส่งเสริมการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

     - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

     - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ 

              - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 
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      - กำหนดให้บุคลากรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น  การประชุมออนไลน์  

การใช้แพลตฟอร์ม(platform) การรับ – ส่ง หนังสือราชการ การจองห้องประชุม การลา การลงเวลา

ปฏิบัติงานออนไลน์ (กรณีปฏิบัติงานอยู่ท่ีบ้าน) เป็นต้น 

4. การเปิดเผยข้อมูล 

มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 

2. แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 

   ให้ครบตามท่ีกำหนด 

3. แสดงแผนยุทธศาสตร์หรือพัฒนาหน่วยงาน ประจำปี  

4. แสดงข้อมูลการติดต่อให้ครอบคลุมทุกประเด็น 

5. แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน เช่น     

   -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

   -พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

   -พรบ.ระเบีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   -พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

   -พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

   -พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

6.  แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ

หน่วยงาน 

 5. การป้องกนัการทุจริต 

มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

2. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 

3. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  

เขต 2 

4. จัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
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5. กำหนดระบบและมาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงาน 

          6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

(MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 2   

          7. ส่งเสริมการดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 

              - กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 

              - กำหนดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

              - จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมี

รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น  จำนวนเรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่องที่

ดำเนินการแล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 

     - จัดทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ           

ของหน่วยงาน 

 8. การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

 9. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น  

              1) ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 

              2) ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์

ส่วนรวม ฝึกให้บุคลากรฝึกการคิดแบบฐานสอง โดยการอบรมให้ความรู้ และให้ศึกษาคู่มือแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

              3) เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  

              4) กิจกรรมการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน ได้แก่ 

         - กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต โดย จัดทำแบร์นเนอร์ประชาสัมพันธ์การต่อต้าน

ทุจริตหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ติดตั้งป้ายร่วมต่อต้านการทุจริต  จัดทำป้ายไวนิลต่อต้านการทุจริตติดหน้า

หน่วยงาน 

 - กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ กิจกรรม 6 ส. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  

         - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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          - กำหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 

และกล่าวคำปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนดำเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 - กำหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 

และกล่าวคำปฏิญญาสุจริต ในวันจันทร์แรกของเดือน  ตั้งแต่เวลา 08.15 น. 

- กำหนดให้ทุกกลุ่มจัดทำค่านิยมในการปฏิบัติงาน พร้อมติดไว้หน้าห้อง  

                5) ส่งเสริมการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

  - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

  - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 

          - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 

     10. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563  

    11. กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2564  

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
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กิจกรรมประกาศเจตจำนง นโยบายการบริหาร และปฏิญญาเขตสุจริต เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2564  

     ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
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กิจกรรมจิตอาสา 6 ส. ณ สพป.สงขลา เขต 2 เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2563   

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
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