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คำนำ 
 

              ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ท.ศ. 2561 - 2580) กำหนดเป้าหมายสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริคและประพฤติมิชอบมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกำหนคมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน
ดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้ง
กำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่  
             1. ปลูกและปลุกจติสำนึกการเป็นพลเมืองดีมี วัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 
             2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที ่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤตกิรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และ  
             3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อจะได้ทราบผล
การประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงานใน ด้านคุณธรรมและความโปร่งโสในการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
              สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งโส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาน 
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ในฐานะ
เป็นหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการรับการประเมิน  ในนำผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงเหรือพัฒนาการ
ดำเนินการในระดับโยบายและระดับปฏิบัตทิี่ต่อไป 
              ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดเอกสารรายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบบออนไลน์ จนบรรลุวัตถุประสงค์ 
ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  
 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
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                                              บทสรุปผู้บริหาร 
 

             การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา 
เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและนำข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบาย
และในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงาน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 50 คน โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
                     1) การปฏิบัติหน้าที่  
                     2) การใช้งบประมาณ  
                     3) การใช้อำนาจ  
                     4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
                     5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
                     6) คุณภาพการดำเนินงาน  
                     7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
                     8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
                     9) การเปิดเผยข้อมูล และ  
                    10) การป้องกันการทุจริต 
             สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                     1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.97  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินงานอยู่ใน
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ระดับ A  โดย ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 100 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตวัชี้วัด
อ่ืน คือ ตัวขี้วัด การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.64 
                   1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานที่
มีต่อหน่วยงานตนเอง  (Internal Integnity and Transparency Assessment  : IIT)    แบบประเมินระดับการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ExternalIntegnity and Transparency 
Assessment :EIT)   และ จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.61 AA  
2 การใช้งบประมาณ 91.56 A  
3 การใช้อำนาจ 96.47 AA  
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.30 AA  
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.41 AA  
6 คุณภาพการดำเนินงาน 94.33 AA  
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.42 A  
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 89.23 A  
9 การเปิดเผยข้อมูล 84.64 B  
10 การป้องกันการทุจริต 100 AA  

 
                  เมื่อเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตฟื้นที่
การศึกษากับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการ
ประเมินฯ  ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด คือมีผลคะแนนการประเมินฯ 85 คะแนนขึ้นไป นั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีเพียงตัวชี้วัดเดียวคือ ตัวชี้วัดที่  9  การเผยข้อมูล  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.64  ที่
ยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด 
                1.3  ผลการวิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักค่ะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่
มี 



  

รายงานผลประเมิน ITA Online  สพป.สรุินทร์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 

 

สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนสูงสุด  ได้แก่ ประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง  (Internal Integnity and Transparency Assessment  : IIT)    มีค่าน้ำหนักคะแนน  28.64   
(คิดเป็นร้อยละ 95.47)  มีสัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนสูงสุด   รองลงมาคือ  แบบประเมิน OIT มีค่าน้ำหนักคะแนน  
36.93   (คิดเป็นร้อยละ 92.32)    และ แบบประเมินระดับการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ExternalIntegnity and Transparency Assessment :EIT)   มีค่าน้ำหนักคะแนน 
27.40  (คิดเป็นร้อยละ 91.33)   
 
        2.  อภิปรายผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3  
                 จากการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.97 ซึ่ง ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานอยู่ในระดับ  A     โดย
ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 100  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ 
ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.64    และเรียงคะแนนประเมิน ได้ดังนี้  

1. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  100.00  ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
2. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่          ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย   97.61   ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
3. ตัวขี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ            ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย     96.47   ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
4. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  96.41 ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
5. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.30 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
6. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย    94.33    ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
7. ตัวขี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย    94.10   ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
8. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ    ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย      91.56     ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
9. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.23 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
10. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล      ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย        84.64   ซ่ึงอยู่ในระดับ B 

จากคะแนนผลการประเมินสามารถสะท้อนปัจจัยความสำเร็จได้ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ไดเ้ตรียมการรับการประเมินเป็นอย่างดีทั้งสามแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
                (1) เครื่องมือ Internal Integnity and Transparency Assessment (IIT) ที่ประเมินระดับการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวขี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  การใช้งบประมาณ 
การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ใขปัญหาการทุจริต  ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้ร่วมสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถ
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ปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ  ภายใต้คำขวัญ “งานได้ผล คนสำราญ  องค์สำเร็จ”  เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา 
เรื่องราชการให้เอาอุเบกขาวาง  
               (2) เครื่องมือ ExternalIntegnity and Transparency Assessment (EIT) ที่ประเมินระดับการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประเมิน ในตัวชี้วั ดคุณภาพการดำเนินงาน 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งกระบวนการเก็บข้อมูลจากบุคคลภายนอกที่มา
ติดต่อรับบริการของหน่วยงาน ดำเนินการตอบข้อมูลเป็นรายบุคคลอย่างอิสระ ผ่าน QR Code หรือ link ที่ส่งผล
การประเมินโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล โดย
ข้อมูลที่ได้รับเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นผลในเชิงบวก สะท้อนให้เห็นว่าการประเมินนี้ ได้รับความร่วมมือ
จากผู้บริหารและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงานอย่างดีมีความเป็นกัลยาณมิตร   

    (3) เครื่องมือการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment 
(OIT) ที่ประเมินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถข้าถึงได้ ในตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต มีความขัดเจนและสอดคล้องกับตัวชี้วั ดการประเมินที่กำหนดไว้  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 

1.4 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 74.76 - - 
2559 82.42 เพิม่ขึน้ +7.66 
2560 82.78 เพิม่ขึน้ +0.36 
2561 78.44 ลดลง - 4.34 
2562 87.79 เพิม่ขึน้ +9.35 
2563 80.07 ลดลง - 7.72 
2564 92.97 เพ่ิมข้ึน +12.90 

1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การป้องกันการทุจริต 100.00 AA ผ่าน 
2 การปฏิบัติหน้าที่ 97.61 AA ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 96.47 AA ผ่าน 
4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.41 AA ผ่าน 
5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.30 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 94.33 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.10 A ผ่าน 
8 การใช้งบประมาณ 91.56 A ผ่าน 
9 การปรับปรุงระบบการทำงาน 89.23 A ผ่าน 

10 การเปิดเผยข้อมูล 84.64 B ไมผ่่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 
               3. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

    3.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บุคลากร

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินงาน เรียนรู้และปรับวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องให้

ความสำคัญและเตรียมความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งเป็นช่วงระ

ที่มีความคาบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในการประเมิน ITA Online 
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               3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว

ของคนเป็นกลุ่มหรือการรวมตัวกันของคนหมู่มากได้ รวมถึงดำเนินการตามมาตรการ Work From Home และ

การปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากร โดยให้หมุนเวียนมาปฏิบัติงานในบางพื้นที่ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อ

การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ส่งผลให้การประชุมชี้แงงเกณซ์การประเมินแก่บุคลากรในสำนักงาน มีอุปสรรคใน

การสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบ

งาน กลางปีงบประมาณจึงส่งผลต่อความพร้อมและความต่อเนื่องในการรับการประเมิน ITA Online 

               3.4 บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระในการทำงานปกติ

และเป็นเพียงคะแนน ที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

4. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้มที่การศึกษา

ออนไลน์ 

               4.1 สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ต้องแต่งตั้งคณะทำงาน และผู้ควบคุมกำกับ

ติดตามงาน โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้มที่การศึกษา

ออนไลน์ อย่างชัดเจน  และมีการรายงานติดตามผลการดำเนินงานอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง   เพ่ือความเข้าใจใน

เกณฑ์การประเมินรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ ITA Online อย่างมีประสิทธิภาพ 

          4.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรจัดให้มีช่องทางการติดต่อ ประสานงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจใน

การประเมิน ITA Online ให้กับผู้เกี่ยวข้องในทุกกลุ่ม หน่วย  

              4.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสร้าง คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการบริหารงาน รวมถึง 

ปรับตัวในการทำงานแบบวิถใีหม่ (New normal)  ในสถานการณ์ COVD 19 และบูรณาการกระบวนงาน 

ให้สอดรับกับเกณฑ์การประเมิน ITA Online 

               4.4 ผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงาน โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้มที่การศึกษาออนไลน์  มีการติดตาม หรือจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำผลการประเมิน

คุณธรรมและความไปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานมาพูดคุย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

      4.5 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจะต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืมที่การศึกษาออนไลน์ เป็นแบบวัดหรือแบบประเมินในการตรวจสอบ
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ผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นการพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบให้ประสิทฺธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้  

                4.6 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤตกิรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

1. ความเป็นมา 
             แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังคง
ประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริตสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริต ซึ่งมีรูปแบบที่สลับชับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเรงด่วน คือ การรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทำการทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการ
ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสีย
งบประมาณแผ่นดิน การทุจริตที่อาจมีความยากและซับข้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการ
ปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนด แนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติป/ระเต็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 
2 แนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้  
                 (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม "คน" โดยการ 
ปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป  "คนรุ่นใหม่"  ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต 
เพ่ือสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ "ระบบ" 
โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่ 
การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
                (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมี
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ประสิทธิภาพ กำหนดเป้าการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการดำเนินการ
ของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี  พ.ศ. 2580 อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20  ของโลก โดยมีเป้าหมายการพัฒนาดังนี้ 
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
      ข้อ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
         ข้อ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                 ข้อ 4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
                 ข้อ 4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
                 ข้อ 4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ 
                 ข้อ 4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ 
บูรณาการ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561-2565 ปี2566-2570 ปี 2571 - 2575 ปี2567 - 2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ 

ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย 
(อันดับ/
คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 54  และ 
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่า 50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43  และ 
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่า 57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32  และ 
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่า 62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 20  และ 
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่า 73
คะแนน 

 
             เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ 
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอาย 
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ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปเบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับ 
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อย 
และแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้ 
 
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         การประเมินความเปน็ไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปี โดยตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทูจริตให้ความสนใจข่ าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง " โดยประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการ
ทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศและยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการ
ยอมรับทางสังคม วิธีที่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ เกิดจาก
วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระทำการทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม 
และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริต อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่ม
กันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะ การลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดง
เจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อำนาจของตัวแทนของ
ประชาชนทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองใน
การดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่า งสุจริตและ
โปร่งใส โดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลจะไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ และมีกลไก
การตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
             1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอม 
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม "คน"  โดยการ "ปลูก" 
และ "ปลุก" จิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด  เป็นประโยชน์ส่วนตน 
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชน  เพ่ือ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่
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เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั ้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาเพื ่อปฏิรูป 
"พลเมืองไทยในอนาคต "   ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองดีมีจิตสำนึกยึดมั่น
ในความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
             2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก 
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง 
จิตสำนึกและคา่นิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
            3) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใส่
ในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
ตรวจสอบสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบโดยการพัฒนาระบบ
ข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน รวมถึงมีกลไกที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
            เพ่ือให้การดำเนินงานสอดคล้องและบรรลุผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ   (สำนักงาน 
ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)"  และ
ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้เป็นตามยุทธศาสตร์ที่ว่า "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก " 



  

รายงานผลประเมิน ITA Online  สพป.สรุินทร์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15 

 

ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผล
การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสม และท่ีผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการ
สาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ต้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการ
ป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึนไต้อย่างเท่าทันสถานการณ์ 
ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ มีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลง
ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและนูรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการคำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาจนถึงปัจจุบัน มีการขยายขอบเขตการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนต์รีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
นอกจากนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดอยู่ใน 
เป้าหมายและตัวขี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในการปรับ "ระบบ" เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพสวัดของการทุจริต 
โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัดกรรมและมาตรการในการต่อต้าน 
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่ตันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
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2. แนวทางการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
            สําหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมิน เช่นเดียวกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มี การปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง 
และทําให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน โดยมีการปรับปรุง
ในรายละเอียดของระเบียบวิธีการ ประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจํากัดของการ
ประเมินให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในเขตพ้ืนที่ ่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อ 
เพิ่มขึ้นจํานวนมาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนด มาตรการป้องกันและควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 รวมทั้ง การปรับลดเวลาและวันทํางานของบุคลากร
ในสังกัด เพ่ือป้องกัน ควบคุม และจํากัดการแพร่ระบาด ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัด จัดบุคลากรหมุนเวียนมา
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ ทํางาน มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เลื่อนการจัดประชุม  
การฝึกอบรม หรือการสัมมนาต่าง ๆ ออกไป งดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมใด ๆ ที่ต้อง  มีการรวมกลุ่ม 
และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม  (Social Distancing) อย่าง เครง่ครัด การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออนไลน์จึงต้องมีการปรับแผนการดําเนินกิจกรรม
ให้สอดรับกับสถานการณ์และปรับรูปแบบ ในการดําเนินกิจกรรมบางอย่าง เพื่อสนองตอบมาตรการสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐานดังกล่าวข้างต้นเพื ่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุตามวัตถุประสงค์             
             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19   ส่งผลต่อการกําหนดกลไกและกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนแนวทางการประเมิน ITA Online ในปีนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ออกแบบ
ระบบเพื่อให้สามารถรองรับการประเมิน คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงาน  ของ
สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาออนไลน์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( Integrity and Transparency 
Assessment Manual 2022)  
              จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 และการปรับเปลี ่ยนโครงสร้างการบริหาร  ของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลต่อการกำหนด กลไก
และกระบวนการในการขับเคลื่อนแนวทางการประเมิน ITA Online ในปี พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกแบบระบบเพื่อให้สามารถรองรับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด 
ทั้งหมด 245 เขต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำผลที่ได้จากการประเมิน ITA Online มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการ 
พัฒนาหน่วยงานในอนาคต    
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กรอบระยะเวลาดำเนินการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ช่วงการประเมิน  กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 

ช่วงเตรียมการประเมิน 
- ชี้แจงกรอบการ ประเมิน  
- นำเข้าข้อมูล 

พ.ค. 2564 สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

พ.ค. 2564   สพท.เตรยีมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแลระบบของ สพท.  

1 - 15 มิ.ย. 2564 สพท.กรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และน าเข้าข้อมูล ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
ภายใน (IIT) ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ โรงเรียนสจุริต(www.uprightschool.net) 

พ.ค. - มิ.ย. 2564 หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมลูผา่นทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

มิ.ย. 2564 สพฐ.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการ ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน ์

ช่วงดำเนินการประเมิน  
- ตอบแบบ IIT, EIT  
- ตอบแบบ OIT 

16 - 30 มิ.ย. 2564 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนไดส้่วน เสยีภายใน (IIT) ให้ 
สพท. สพท. เผยแพร่และประชาสมัพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด การรับรู้IIT ให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ  

1 - 15 ก.ค. 2564 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนไดส้่วน เสยีภายนอก (EIT) 
ให้ สพท. สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด การรับรู้EIT 
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 

16 - 30 ก.ค. 2564 สพท. ดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 

ช่วงสรุปผลการประเมิน 
- ตรวจให้คะแนนและ 
ข้อเสนอแนะ  
-ประมวลผลการประเมิน  
- ประกาศผลคะแนน ITA 

1 - 5 ส.ค. 2564 สพฐ. ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผลและให้
ข้อเสนอแนะ สพฐ.  

6 - 8 ส.ค. 2564 จัดทำรายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนนิงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส.ค. 2564 สพฐ. สอบทาน กลั่นกรองและนำเสนอผลการประเมิน ต่อผู้บริหารระดับสูงของ 
สพฐ. 

ส.ค. 2564 สพฐ. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online และนำเสนอ
ผลต่อสำนักงาน ป.ป.ช. 
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3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online 
           ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online จำเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อน 
การประเมิน ITA Ontine ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
ประกอบด้วย 
               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นหน่วยศูนย์กลางในการดำเนินการ 
ประเมินในกาพรวม โดยมีหน้าที่กำหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ในการประเมิน การกำกับติดตามการประเมินและการดำเนินการต่อผลการประเมินเพ่ือนำเสนอต่อ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 
            สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีบทบาทในการร่วม 
กำหนดแนวทางและร่วมกำกับติดตามการประเมิน รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่าง ๆ 
ในการประเมิน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมิน  
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บทที่ 2 
วิธีการประเมิน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน 
               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับ
คำคะแนนตัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CP) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CP) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องคก์ร
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International นำมาใช้ในการประเมิน  ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบ
กับการศึกษาข้อมูลทางวิซาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการ
เชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลาย ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยง
ที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน (CPI)  ของประเทศไทยในระยะยาวได้ 
โดยจำแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวขี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใข้อำนาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดำเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10)  การป้องกันการทุจริต 
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2. รายละเอียดการประเมิน ITA  
   ตารางที่ 2.1  รายละเอียดการประเมิน ITA  จำแนกตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ เครื่องมือ ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล จำนวนข้อ 

1.การปฏิบัติหน้าที่  IIT 1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ㆍ โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 

ㆍ โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ 
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

  ㆍ  มุ่งผลสำเร็จของงาน 

  ㆍให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 

  ㆍ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
4. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ 
จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

    ㆍ  เงิน 

    ㆍ  ทรัพย์สิน 

   ㆍ   ประโยชน์อื ่น ๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา  การรับความบันเทิง เป็นต้น 
5. ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่ง 
ดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม ่

     ㆍ เงิน 

     ㆍทรัพย์สิน 

 6  ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ เครื่องมือ ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล จำนวนข้อ 

    ㆍประโยชน์อื่น ๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา  
การรับความบันเทิง เป็นต้น 
6. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งของดังต่อไปนี้
แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และความคาดหวังเพ่ือตอบแทนในอนาคต หรือไม่  

      ㆍ เงิน 

      ㆍทรัพย์สิน 

      ㆍประโยชน์อื ่น ๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา  การรับความบันเทิง เป็นต้น 

2. การใช้งบประมาณ IIT 7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
8. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง 
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

   ㆍ คุ้มค่า 

    ㆍไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
9. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า 
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
11. หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ 
และตรวจรับพัสตุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
· โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ㆍ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใตรายหนึ่ง 
12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาลให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการไช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น 
ตังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

   ㆍ  สอบถาม 

    6  ข้อ 
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   ㆍ  ทักท้วง 

   ㆍ  ร้องเรียน 

 
 

3. การใช้อำนาจ IIT 13. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ 
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 
15.ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
16. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่าน 
ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
17. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่าน 
ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด 
18. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน 
มีลักษณะดัง!งไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

  ㆍถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 

  ㆍมีการซื้อขายตำแหน่ง 

  ㆍ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

    6  ข้อ 

4. การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

IIT 19. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน 
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือ 
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใข้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด 
21. กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ 
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

  6 ข้อ 
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22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สิน 
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
24. หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ 
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

5. การแก้ป ัญหาการ
ทุจริต 

IIT 25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับ 
การต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใต 
26. หน่วยงามของท่าน มีการดำเนินการ ตังต่อไปนี้ หรือไม่ 

 ㆍ  ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน 
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

   ㆍจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน 
27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด 
28. หน่วยงานของท่าน มีการตำเนินการดังต่อไปนี้ 
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    ㆍเฝ้าระวัง 

   ㆍตรวจสอบ 

   ㆍลงโทษทางวินัย 
29. หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบ 
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น 

  6 ข้อ 
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ตังต่อไปนี้ อย่างไร 

  ㆍสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 

  ㆍสามารถติดตามผลการร้องเรียนได ้

  ㆍมั่นใจในการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 

   ㆍมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 
6. คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

EIT 1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเต็นต้งต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ㆍโปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 
โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

2ㆍ. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 
3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การดำเนินการ/ห้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปัดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 
4. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งตังต่อไปนี้ 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ 
ให้บริการ หรือไม ่

 ㆍ  เงิน 

ㆍทรัทย์สิน 

ㆍประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด 
ราคา การให้ความบันเทิง เป็นดิ้น 
5. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง 
ประไยชน์ของประขาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย 
เพียงได ้

  5 ข้อ 
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7.ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

EIT 6. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ㆍ เข้าถึงง่าย ไมซั่บซ้อน 

ㆍ  มีช่องทางหลากหลาย 
7. หน่วยงานที่ท่านติตต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล 
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัตเจน มากน้อยเพียงใด 
8. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 
9. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการขี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมี 
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 
10. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

  5 ข้อ 

8. การปรับปรุงระบบ
การทำงาน 

EIT 11. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง 
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ ้น มากน้อย
เพียงใด 
12. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ 
ขั ้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ ้น มากน้อย
เพียงใด 
13. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
มากขึ้น หรือไม ่
14. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปีดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ 
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
15. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

  5  ข้อ 
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9. การเปิดเผยข้อมูล 
    9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

เว็บไซต์
หน่วยงาน 

O1. โครงสร้างหน่วยงาน 
      - แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ 
หน่วยงาน ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วน 
งานภายใน เช่น กลุ่ม หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น 
O2. ข้อมูลผู้บริหาร 
- รายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน จะต้องมีข้อมูล 
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหาร 
สูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ 
บริหารของหน่วยงาน 
O3. อำนาจหน้าที่ 
     - อำนาจหน้าที่ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือ 
ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด 
O4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนา 
หน่วยงานมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด 
O5. ข้อมูลการติดต่อ 
- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้อง 
ประกอบด้วย 
1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mal) 
5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน 
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆที ่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เข่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือ มติรัฐมนตรี 
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์  

 5 ตัวชี้
ย่อย 33 
ข้อมูล  



  

รายงานผลประเมิน ITA Online  สพป.สรุินทร์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27 

 

ตัวชี้วัดที่ เครื่องมือ ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล จำนวนข้อ 
      ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานโดยจะต้องเป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8. O&A 
       Q&A จะต้องมีช่องทางท่ีผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และ 
หน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ 
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไชค์ของหน่วยงาน 
O9. Social Network 
Social Network จะต้องมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่ 
เครื่อข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook 
Twitter Instagram Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่อง 
ทางผ่านทางพไซต์ของหน่วยงาน 

9.2 การบริหารงาน 
   - การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O10. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
       - แผนปฏิบัติราชการประจำปีจะต้องมีข้อมูลแผน 
       - ดำเนินงามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
หน่วยงานพร้อมรายละเอียด 
O11. รายงานการกำกับ ติดตามการตำเนินงาน ประจำปี 
รอบ 6 เดือน 
         รายงานการกำกับติดตามการตำเนินงาน รายไตรมาส 
จะต้องมีข้อมูลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม 
แผนดำเนินงานประจำปี มีเนื้อหาหรือรายละเอียด 
ความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 
เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ 
ปิงบประบาณ พ.ศ. 2563 
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
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- การให้บริการ 
 

       รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุป 
ผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา 
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
       คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีข้อมูล 
เกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
และพน ักงานราชการรายบ ุคคล ท ุกกล ุ ่มงาน พร ้อม
รายละเอียด  
 
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
      คู่มือหรือมาดรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูล 
เกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ 
หรือการกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ 
ซึ่งประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ 
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ใน 
การให้บริการ และผู้รับผิดขอบในการให้บริการ 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
รายงานผลการสำรวจความทึงพอใจการให้บริการ 
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการ 
ให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 
O17. E-Service 
E-Sevice จะต้องมีช่องทางท่ีผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ 
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ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือการกิจ 
ของหน่วยงาน ตามภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็น 
ช่องทางผ่านทางเว็บไซส์ของหน่วยงาน เช่น Smart OBEC 
My office, AMSS++. Smart Area, Smant Ofice เป็นต้น 

9.3 การบร ิ ห า ร เ งิ น
งบประมาณ 
- แผนการใช้จ ่ายเงิน
ประจำป ี
 

 O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
        แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูล 
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ ศ.2563 
พร้อมรายละเอียด 
O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 6 เดือน 
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายใตรมาสจะต้องมีข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยขัอมูสในระยะเวสา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องม ี
ข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ในปิ้งบประมาณ 
 พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา 

 

การจัดซื้อจัดจ้างจัดหา
พัสดุ 

 O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้อง 
มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามท่ี 
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจะต้อง 
เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 
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- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญขวนประกาศผลการจัดซื้ อจัด
จ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูล 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
O23. สรุปผลการจัดซื ้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร 1 
และจะต้องเป็นข้อมูโภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจำปีจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 
จัดหาพัสดในปีงบประเาณ พศ 2562 ที่ผ่านมา อย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย 

1.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
2. ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุ 
3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการของการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
9.4 การบร ิหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
        นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีนโยบาย 
หรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 
บุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจ 
ของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
O26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคล 
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            การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคล จะต้องมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี 
คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา 
บุคลากร  (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย 
อาชีพ)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรจุและแต่งตั้ง 
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม 
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การ 
พัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี  
       รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจำปี จะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลประจำปีและจัดทำเป็นรายงานผลการ 
ดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ที่ผ่านมา 

9.5 การส่งเสริมความ
โปร่งใสการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทุจริต 

 O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
แนวปฏิบัติ  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้อง 
แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเก่ียวกับรายละเอียดการจัดการต่อ 
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน 
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หน่วยงาน 
O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไขต์ของหน่วยงาน 
O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริดประจำปี จะต้อง 
มีข้อมูลสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ผ่านมา 
 

-เปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม 

 O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
         ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางท่ี 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็น 
ช่องทางผ่านทางเว็บไชต์ของหน่วยงาน 
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
        การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องมีการ 
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ 
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้อง 
เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

10. การป้องกันการ
ทุจริต 

 O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
       เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดง 
เจตนารมณ์หรือคำม่ันของผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบัน ว่าจะ 
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ตัวชี้วัดที่ เครื่องมือ ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล จำนวนข้อ 
  10.1 การดำเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
       - เจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
- การประเม ินความ
เสี ่ยงเพื ่อการป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การ เส ร ิ มส ร ้ า ง
วัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 

ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปรงใส 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อย่างน้อย 2 ภาษา  
ใด้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
        การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการดำเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจ ุบ ันในการให ้ความสำค ัญก ับการปร ับปร ุงพ ัฒนา
หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริศประจำปี จะต้องมีการ 
ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงโที่อาจก่อให้เกิดการ 
ทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรามของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูล 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
       การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้อง 
มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน 
ปิงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดำเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัคนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างชื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน 
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ตัวชี้วัดที่ เครื่องมือ ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล จำนวนข้อ 
- แผนปฏิบัติ

การป้องกัน
การทุจริต 

 
   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมี 
ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา  พร ้อม
รายละเอียด 
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน 
การทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน 
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน 
การทุจริต ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
      จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อมูล 
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

10.2 มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
   - มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 

 O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 
       วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข 
โดยเร่งด่วน  ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำ
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง 
ตามผลการวิเคราะห์ๆ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การ 
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กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน 
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม 
ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
          แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูล 
รายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการประเมิน 

 
                   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานซองสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2564  ถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ดำเนินการตามแบบและระบบการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  ในการนำเข้าข้อมูลและคำนึงถึงความสะดวก ในการตอบคำถาม แบบสำรวจของ 
ผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถบริหารจัดการชัอมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ดำเนินการประเมินได้อย่างรวดเร็ว 
ตอบสนองต่อการนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินและการวางแผน 
ในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  สำหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีรายละเอียด ดังนี้ 
      1. ตัวช้ีวัดการประเมิน     จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อำนาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5. การแก้ใขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
     เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: ITA )  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของ
ราซการและการแก้ใขปัญหาการทุจริต 
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2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Extemal Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระตับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปะเมินระตับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวขี้วัตการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 
3. กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       1) ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 
            ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับ 
ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงาน 
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 
การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ  เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 50 
             ตัวอย่าง กรณีสำนักงานเขตฟ้ืนที่การศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บ 
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด 
             การเก็บขอ้มูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
   2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) 
                 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นต้นมา 
             การกำหนดขนาดตัวอย่างข้ันต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 
              ตัวอย่าง    การเก็บข้อมูลตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ต้วยตนเอง 
   3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับแบบ OIT) 
              เก็บข้อมูลจากเว็บไชต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มี 
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสำรวจ 
หน่วยงานละ 1 ชุด 
             การตอบแบบสำรวจ OIT ในแต่ละข้อคำถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระบุ URL 
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซค์หลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผย
ข้อมูล โดยสำนักงานเขดพ้ืนที่การศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL 
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ในแต่ละข้อกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็น ทำให้เผยแพร่ข้อมูลได้ไม่ตรง
ตามรายละเอียดที่กำหนดหรือไม่สามารถผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดตามแบบสำรวจ OIT ได้ ให้
หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจำเป็นประกอบโดยละเอียด 
 

4. การประมวลผลคะแนน  
การประมวลผลคะแนน จะมีการคำนวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวมตามลำดับ 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

 
5. คะแนนและผลระดับการประเมิน 

ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะคือ  ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้   

 



  

รายงานผลประเมิน ITA Online  สพป.สรุินทร์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 39 

 

6. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเต็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงาน 
ภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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7. ขั้นตอนการประเมิน 

              ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนไดก้ ำหนดรำยละเอียดของกำรเขำ้รบักำรประเมิน 

ธรรมและ ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ซึ่งจะตอ้งด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของ ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ี 

กำรศกึษำออนไลน ์โดยจ ำแนกขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ (1) ช่วงเตรียมกำรประเมิน 

(2) ช่วงด ำเนินกำรประเงิน และ (3) ช่วงสรุปผลกำรประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขัน้ตอนกำรประเมินและ 

กรอบระยะเวลำด ำเนินกำรพอสงัเขป ดงันี ้

ช่วงการประเมิน  กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 
- ชี้แจงกรอบการ ประเมิน  
- นำเข้าข้อมูล 

พ.ค. 2564 สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

พ.ค. 2564   สพท.เตรยีมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแลระบบของ สพท.  

1 - 15 มิ.ย. 2564 สพท.กรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และน าเข้าข้อมูล ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
ภายใน (IIT) ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ โรงเรียนสจุริต(www.uprightschool.net) 

พ.ค. - มิ.ย. 2564 หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมลูผา่นทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

มิ.ย. 2564 สพฐ.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการ ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน ์

ช่วงดำเนินการประเมิน  
- ตอบแบบ IIT, EIT  
- ตอบแบบ OIT 

16 - 30 มิ.ย. 2564 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนไดส้่วน เสยีภายใน (IIT) ให้ 
สพท. สพท. เผยแพร่และประชาสมัพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด การรับรู้IIT ให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ  

1 - 15 ก.ค. 2564 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนไดส้่วน เสยีภายนอก (EIT) 
ให้ สพท. สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด การรับรู้EIT 
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 

16 - 30 ก.ค. 2564 สพท. ดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 

ช่วงสรุปผลการประเมิน 
- ตรวจให้คะแนนและ 
ข้อเสนอแนะ  
-ประมวลผลการประเมิน  
- ประกาศผลคะแนน ITA 

1 - 5 ส.ค. 2564 สพฐ. ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผลและให้
ข้อเสนอแนะ สพฐ.  

6 - 8 ส.ค. 2564 จัดทำรายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนนิงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส.ค. 2564 สพฐ. สอบทาน กลั่นกรองและนำเสนอผลการประเมิน ต่อผู้บริหารระดับสูงของ 
สพฐ. 

ส.ค. 2564 สพฐ. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online และนำเสนอ
ผลต่อสำนักงาน ป.ป.ช. 
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ช่วงเตรียมการประเมิน 
              1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITAของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการตำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ITA online) ให้กับผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เตรียมตัวในการรับ
การประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวันพุธที่ 10  มิถุนายน  2564 ผ่านช่องทางการรับชม 
ดังนี้ 
                       1) www.youtube.com/obectvonline 
                       2) www.facebook.com/obectvonline 
                       3) www.obectv.tv 
                       4) www.facebook.com/UprightSchoolProject 
           2.  เตรียมบุคลากรผู้รับผิดขอบ นำเข้าข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้องสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแลระบบของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
               1) กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               2) นำเข้าข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
               3) ประสานงานในขั้นดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT 
               4) ตอบแบบตรวจการเปีดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
                5) กำกับดูแลการประเมินในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)  ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (ww.uprightschoolnet) ภายในระยะเวลา 
ที่กำหนดผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2021 เพ่ือดำเนินการ 
กรอกข้อมูล ดังนี้ 
                  1) ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษา จำนวน 3 คน 
                 2) จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทั้งหมดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
            4. หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซค์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่
กำหนดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล 
ผ่านทางเว็บไชต์ของหน่วยงาน 
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           5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการประสานงานการ
ประเมินคุณธรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
                 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
การประเมิน   ITA Online ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ช่วงดำเนินการประเมิน 
              1. สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IT) ให้ สพท.สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT  ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน 
ITA Online ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปที่อีเมล  itauserxxxepacharathacth โดยช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ IIT จะอยู่ในลักษณะ URL และ OR Code   ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้ามาตอบในระบบ ITA Online 2021 ในช่วงเวลาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
          2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการดอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบจากนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้า
ระบบ ITA  Online 2021  แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการ
สื่อสารภายในเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
            บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะเข้าระบบ ITA Online 2021 จาก URL หรือ QR 
Code และประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลข 
บัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพ่ือ
ป้องกันการตอบช้ำของผู้ใช้งานและเพ่ือให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการ 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น 
               ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีหน้าที่ 
กำกับคิดตามการประเมินตามแบบ IIT ให้ได้ตามจำนวนตัวอย่างที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
กำหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการประเมินตามแบบ IIT ในระบบ ITA Online 2021 
          3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สพฐ จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู ้ EIT ให้แก่ 
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปที่อีเมล  itauserxxX@pracharath.ac.th 
โดยช่องทางการตอบการรับรู ้ EIT  จะอยู ่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามาตอบในระบบ ITA Online 2021 ในช่วง
เวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
             4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด 
การรับรู ้ EIT ให้ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ    จากนั ้น สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาจะต้อง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA   Online 2021  แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน หรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมิน
ด้วยตนเอง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITA Online 2021 จาก URL และ QR Code และ 
ประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตัวตนด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
ของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกัน 
การตอบช้ำของผู้ใช้งานและเพ่ือให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับ 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น 
                  ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Ontine ในระดับ สพท. จะมีหน้าที่กำกับติดตามการประเมิน 
ตามแบบ EIT ให้ได้ตามจำนวนตัวอย่างที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด โดยสามารถ 
เรียกดูสถานะของการประเมินตามแบบ E!T ในระบบ ITA Online 2021 
               5. ดำเนินการตอบคำถามแบบสำราจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity 
and Transparency Assessment. OIT)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะจัดส่งช่องทางการตอบ
แบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ OIT ไปที่อีเมล auserXXXepracharath.ac th โดยช่องทางการตอบแบบ
ตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ OIT จะเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามช่วงเวลา
และแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด เท่านั้น 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมิน โดยผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Onlineในระดับ สพท. 
จะต้องเข้าระบบ ITA Online 2021 เพื่อตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน ใน 
2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวขี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การ
บริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส)  และตัวชี้วัดการ
ป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวขี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทูจริต) 
                        ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการสิงก์ข้อมูลไปยัง Google Drive ให้ใช้ฟังก์ชั่น 
Code Embed หรือใช้ iFrame ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ PDF 
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แนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        1) ล็อกอินเข้าอีเมล itauserXXX@pracharath.ac.th โดยใช้ Username และ Password 
ที่แต่ละเขตได้รับ 
        2) ตรวจสอบช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในกล่องจดหมาย (Inbox) 
        3) ดำเนินการตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ดามกรอบระยะเวลา  
 
คำอธิบายการตอบคำถามตามแบบดรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของสำนักงานเซตพื้นที่ 
การศึกษา 
              1) ดำเนินการกรอกท่ีอยู่เว็บไชต์หลักของหน่วยงาน (URL) ในหน้าแรกก่อนที่จะดำเนินการ 
ตอบข้อตำถาม ON โดย URL จะต้องมี htp:// หรeื https:// เช่น http://www.uprightschoot.net 
             2) ข้อคำถามท้ังหมดมีอยู่ 43 ข้อคำถาม (O1 - O43) 
             3) สพท.ดำเนินการตอบข้อคำถามโดยการให้ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บโซต์หลัก 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละชื่อ 
             4) เมื่อตอบครบทุกขอ้คำถามแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม ส่ง เพ่ือทำการบันทึกซ้อมูสลงในระบบ 
             5) ในช่วงเวลาของการดำเนินการตอบคำอามตามแบบสำรวจ OIT สพท.สามารถแก้ใขคำตอบหรือ
เปลี่ยน URL ได้ตลอดเวลา แมว้่าจะส่งคำตอบไปแล้ว จนถึงวันที่  10 สิงหาคม  2564 เวลา  23.59.59 น. 
 
ช่วงสรุปผลการประเมิน 

1. ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาออนไลน์ ประจำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
         2. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย
จัดทำเป็นรูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล ภายหลังจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลตามกณฑ์ที่กำหนดและให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมิน 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี 
งบประมาณ พ ศ. 2564  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

3. สอบทาน กสั่นกรอง และนำเสนอผสการประเมินต่อผู้บริหารระตับสูงของสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการสอบทาน กลั่นกรอง และนำเสนอผลการประเมินต่อ 
ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก่อนประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการ 
ประเมินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไป 
        4. ประกาศผลการประเมิน ITA และนำเสนอผลต่อ สำนักงาน ป.ป.ช. 
                 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้สาธารณชนและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(รู้รับทราบรวมถึงนำเสนอผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลเชิดชูเกียรตีให้กับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือผู้แทนของหน่วยงาน แบ่งตามประเภท ดังนี้ 

    1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 245 เขต ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
              2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงสุด 10 อันดับแรก 
(Top 10 Awards) 
              3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ AA (Excellence 
Awards) 
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บทท่ี 4 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต  3   ออนไลน์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 
       1. 1 ผู ้ร ับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency Assessment 
Online (IIT Online) จำนวน  69   คน  เป็นบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน 1 ปี  
       1.2 ผู ้ร ับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency  Assessment 
Online (EIT Onine) จำนวน   108   คน  เป็นบุคลากรที ่มีส่วนได้เสียส่วนเสีย และเป็นผู ้ที ่มารับบริการใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3   
       1.3 สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาท ี ่ ร ับการประเม ิน Open Data Integrity and Transparency 
Assessment (OIT ) จำนวน  43 ตัวชี้วัด   
 
2. ผลการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
         2.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.97  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A  โดย 
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 100 ชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน คือ ตัวขี้วัด การ
เปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.64 
          2.2  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
รายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง  (Internal Integnity and Transparency Assessment  : IIT)    แบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ExternalIntegnity and Transparency Assessment 
:EIT)   และ จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.61 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 91.56 A ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 96.47 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.30 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.41 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 94.33 AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.42 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 89.23 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 84.64 B ไม่ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 

 
                  เมื่อเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตฟื้นที่
การศึกษากับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการ
ประเมินฯ  ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด คือมีผลคะแนนการประเมินฯ 85 คะแนนขึ้นไป นั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีเพียงตัวชี้วัดเดียวคือ ตัวชี้วัดที่  9  การเผยข้อมูล  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.64  ที่
ยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด 
              2.3  ผลการวิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักค่ะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่มี
สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนสูงสุด  ได้แก่ ประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง  (Internal Integnity and Transparency Assessment  : IIT)    มีค่าน้ำหนักคะแนน  28.64   
(คิดเป็นร้อยละ 95.47)  มีสัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนสูงสุด   รองลงมาคือ  แบบประเมิน OIT มีค่าน้ำหนักคะแนน  
36.93   (คิดเป็นร้อยละ 92.32)    และ แบบประเมินระดับการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ExternalIntegnity and Transparency Assessment :EIT)   มีค่าน้ำหนักคะแนน 
27.40  (คิดเป็นร้อยละ 91.33)   
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 2.4 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 74.76 - - 
2559 82.42 เพิม่ขึน้ +7.66 
2560 82.78 เพิม่ขึน้ +0.36 
2561 78.44 ลดลง - 4.34 
2562 87.79 เพิม่ขึน้ +9.35 
2563 80.07 ลดลง - 7.72 
2564 92.97 เพ่ิมข้ึน +12.90 

1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การป้องกันการทุจริต 100.00 AA ผ่าน 
2 การปฏิบัติหน้าที่ 97.61 AA ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 96.47 AA ผ่าน 
4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.41 AA ผ่าน 
5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.30 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 94.33 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.10 A ผ่าน 
8 การใช้งบประมาณ 91.56 A ผ่าน 
9 การปรับปรุงระบบการทำงาน 89.23 A ผ่าน 

10 การเปิดเผยข้อมูล 84.64 B ไมผ่่าน 
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           ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.97  ซ่ึง ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานอยู่ในระดับ  A     ดังแสดงในแผนภาพ 
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1.6 ผลการใช้งบประมาณ ตามงบประมาณที่จัดสรรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมเขตสุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน วัน-เดือน-ปีที่ปฏิบัติ งบประมาณท่ีใช้ ผลการปฏิบัติงาน 
1.กิจกรรมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ  โรงแรมเทพนคร  อำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 29-31 มีนาคม 64 
 

               2,400.- - จัดทำแผนการป้องกัน
การทุจริต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- รับรู้และทำความ
เข้าใจในการดำเนินงาน
ตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
- การนำหลักสูตรต้าน
ทุจริตไปใช้ใน
สถานศึกษา 

2. การประชุมคณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

27 พฤษภาคม 2564                   9,100. -รายงานผลการ
วิเคราะห์ประเมินผล ITA  
- วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ
ที่ทำให้ผลการประเมิน
ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

3. การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากผลประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 

31 พฤษภาคม 2564                   9,100. - ผลการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในการดำเนินงาน 
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรือ
ก่อให้เกิดการขัดกัน
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โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน วัน-เดือน-ปีที่ปฏิบัติ งบประมาณท่ีใช้ ผลการปฏิบัติงาน 
จัดทำมาตรการส่งเสริมเพ่ือลดความ
เสี่ยงในการทุจริต  

ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 

4. จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์  
    4.1 ป้ายรณรงค์การปลูกและปลุก
จิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีมี วัฒนธรรม
สุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 
    4.2 ป้ายส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่
ส่อไปในทางทุจริต และ  
     4.3. ปรับระบบงานและโครงสร้าง
องค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

พฤษภาคม-มิถุนายน 
           2564   

               25,000.- -ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จำนวน  2  ป้าย 
-ป้ายขั้นตอนการทำงาน
ของแต่ละกลุ่มงาน  
 

5.จัดซื ้อว ัสดุอุปกรณ์ กระดาษ ที ่ใช้
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติในการถอด
บทเร ียนระดมความคิดแลกเปล ี ่ยน
เร ียนรู ้ ร ่วมออกแบบนวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 

   21-22 มิถุนายน  
          2564 

                 18,500 - มีอุปกรณ์ในการ
ดำเนินงาน 
- ได้มาตรการหรือ
แนวทางในการ
ดำเนินงานของแต่ละ
กลุ่ม 
- ได้นวัตกรมในการ
ขับเคลื่อนประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์  ด้วย



  

รายงานผลประเมิน ITA Online  สพป.สรุินทร์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 52 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน วัน-เดือน-ปีที่ปฏิบัติ งบประมาณท่ีใช้ ผลการปฏิบัติงาน 
เทคนิค  GRPI TEAM  
สพป.สุรินทร์ เขต ๓  

6. จัดจ้างทำเว็บไซต์เพ่ือการประเมิน 
ITA ใหม่ (เนื่องจากถูกโจมตีจาก 
hacker จำนวน 3 ครั้ง)  

มิถุนายน  2564                   3,500.- มีเว็บไซต์ที่สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลได้อย่าง
เปิดเผยและต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน 

7.จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและ
การรับรู้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อในหน่วยงาน  

15 กรกฏาคม 2564                12,400.- ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 
มีการรับรู้และเข้าใน
กระบวนการจัดทำแบบ
วัดการรับรู้ในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถ
ทำแบบวัดการรับรู้ได้
อย่างบริสุทธิ์ มีความ
โปร่งใส 

รวมงบประมาณท่ีใช้           80,000 .-  
                                                           (แปดหมื่นบาทถ้วน)  

 
 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ   
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการ
เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามกิจกรรมและโครงการที่กำหนด  และ งบประมาณที่จัดสรร
มาเพียงพอกับการดำเนินงาน  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
                  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้ 
         5.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.97  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A  โดย 
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 100 ชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน คือ ตัวขี้วัด การ
เปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.64 
          5.2  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
รายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง  (Internal Integnity and Transparency Assessment  : IIT)    แบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ExternalIntegnity and Transparency Assessment 
:EIT)   และ จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้ 
 
 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.61 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 91.56 A ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 96.47 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.30 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.41 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 94.33 AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.42 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 89.23 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 84.64 B ไม่ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 
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        2.  อภิปรายผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3  
                 จากการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  92.97 ซึ่ง ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานอยู่ในระดับ  A   โดย
ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 100  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ 
คือ ตัวช้ีวัด การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.64    และเรียงคะแนนประเมิน ได้ดังนี้  

1. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  100.00  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
2. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่         ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย   97.61   ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
3. ตัวขี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ             ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย   96.47   ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
4. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.41  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
5. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.30 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
6. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย     94.33   ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
7. ตัวขี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย     94.10  ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
8. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ    ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย         91.56  ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
9. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.23 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
10. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล      ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย        84.64   ซ่ึงอยู่ในระดับ B 

                จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   มีการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตได้ครอบคลุมตามเป้าหมายที่
กำหนด แต่ผลการประเมินค่าคะแนนในตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินงานตามแผนยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่แผนกำหนดไว้ 
ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ประเด็นในการทำงาน เช่น การทำงานไม่เต็มเวลา เพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งในสำนักงานเป็นกำหนดให้เจ้าหน้าที่บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีบ้าน 
(Work From Home)  เจ้าหน้าที่บางคนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล หรือ พัก
รักษาตัวอยู่ที่เป็นบ้าน เป็นระยะเวลา  10 วัน บุคคลใกล้ชิดในสถานที่ทำงานก็ต้องกักตัวเพ่ือดูอาการเป็น
ระยะเวลา 10 วัน เช่นกัน  ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาวะถดถอยในการทำงาน การ
ประสานงาน การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด  
          ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.64  ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่
กำหนด สาเหตุที่พบ ส่วนหนึ่งคือ เว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  Error! 

Hyperlink reference not valid.  จู่โจมโดย AI จำนวน 3 ครั้ง ทำให้ต้องปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เปลี่ยนโดเมน
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ใหม่ และต้องฝากข้อมูลไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และต้องมีเจ้าหน้าที่คอย Backup 
ข้อมูล ทุกวัน  
     
          3. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

          3.1  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้

บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินงาน เรียนรู้และปรับวิถีชีวิตใหม่ที่

ต้องให้ความ สำคัญและเตรียมความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่ง

เป็นช่วงที่มีความคาบเก่ียวกับการเก็บข้อมูลในการประเมิน ITA Online 

                          3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่มหรือ

การรวมตัวกันของคนหมู่มากได้ รวมถึงดำเนินการตามมาตรการ Work From Home และการปรับลดเวลาและ

วันทำงานของบุคลากร โดยให้หมุนเวียนมาปฏิบัติงานในบางพ้ืนที่ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การประชุมชี้แงงเกณซ์การประเมินแก่บุคลากรในสำนักงาน มี

อุปสรรคในการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

                3.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน  หรือโยกย้าย 

หน่วยงานใหม่ จึงส่งผลต่อความหร้อมและความต่อเนื่องในการรับการประเมิน ITA Online 

                         3.4 บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระในการ

ทำงานปกติและเป็นเพียงคะแนน ที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

              4. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้มที่

การศึกษาออนไลน์ 

                  4.1  สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 แต่งตั้งคณะทำงาน และผู้ควบคุมกำกับ

ติดตามงาน โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้มที่การศึกษา

ออนไลน์ อย่างชัดเจน  และมีการรายงานติดตามผลการดำเนินงานอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง   เพ่ือความเข้าใจใน

เกณฑ์การประเมินรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ ITA Online อย่างมีประสิทธิภาพ 

            4.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีช่องทางการติดต่อ ประสานงาน 

เพ่ือสร้างความเข้าใจในการประเมิน ITA Online ให้กับผู้เกี่ยวข้องในทุกกลุ่ม หน่วย  
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                4.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ควรสร้าง คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม

การบริหารงาน รวมถึงปรับตัวในการทำงานแบบวิถีใหม่ (New normal) ในสถานการณ์ COVD 19 และบูรณาการ

กระบวนงานให้สอดรับกับเกณฑ์การประเมิน ITA Online 

                4.4  ผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงาน โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืม

ที่การศึกษาออนไลน์  มีการติดตาม หรือจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำผลการประเมินคุณธรรมและความ

ไปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาปัจจัยความสำเร็จ ถอดบทเรียน หรือสาเหตุ

ปัญหา อุปสรรค ของการปฏิบัติงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณะภาพในการดำเนินงาน

ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

               4.5 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจะต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืมที่การศึกษาออนไลน์ เป็นแบบวัดหรือแบบประเมินในการตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นการพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบให้ประสิทฺธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ เป็นผลดีในการประเมินประสิทธิภาพของปฏิบัติงานของตนเองและหน่วยงาน 

                4.6 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤตกิรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
       4.7 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผลการประเมินฯ สูงสุดได้ระดับประเทศ 
เพื่อสร้างความตระหนัก และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ วิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุง
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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