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คำนำ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการ
วิเคราะห์คะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด  ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2)การใช้งบประมาณ (3)การใช้
อำนาจ (4)การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5)การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)คุณภาพการดำเนินงาน 
(7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8)การปรับปรุงระบบการทำงาน (9)การเปิดเผยข้อมูล (10)การป้องกันการทุจริต 
โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (internal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน (Open 
Data)  ซึ่งผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และการกำหนดมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีการกำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ แนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งในในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565    มีรายละเอียดตามเอกสารมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และผลการวิเคราะห์ฯ ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนน   
ที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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บทที่ 1  

บทนำ  

ความเป็นมา  

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น

อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต

ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมาก

ขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 

มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้อง

ได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 

(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยใน

ปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการ

ทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอด   

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่น

ในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม

กับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของ

กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง

ระบบให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จ

ในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วง

วัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่

ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือนำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา 
เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มี
จิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
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 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ

ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็น

ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรร

มาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้

ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดย

กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ใน

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมื อการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นำการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมี

แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการ

วิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมี

ประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดย

ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความ
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ยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วน

ของการประเมินการกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานจาก

สำนักงาน ป.ป.ช. ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ ได้ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน          

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน 

ป.ป.ช. กำหนด และให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง      

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อ

การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้

อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมื อ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนน

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจ

ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการ

ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความ

ต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมี

เนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มี ลักษณะการทุจริต

ทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

ห น่ ว ย ง า น ใ น ก า ร น ำ ไป สู่ ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข  ล ด โ อ ก า ส ห รื อ ค ว า ม เสี่ ย ง ที่ จ ะ เกิ ด 

การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดย

จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

  1) การปฏิบัติหน้าที่ 

  2) การใช้งบประมาณ 

  3) การใช้อำนาจ 
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  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

  6) คุณภาพการดำเนินงาน 

  7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

  8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

  9) การเปิดเผยข้อมูล 

  10) การป้องกันการทุจริต 

 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด 

การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหา         

การทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน

ตัวชี้วัด คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT)  มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประขาขนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 

การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ให้
เป็นเขตสุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ทีมบริหารเขตพ้ืนที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือขับเคลื่อน
อย่างเต็มกำลังความสามารถ การขับเคลื่อนนำโดย นายรตนภูมิ  โนสุ ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ัง 4 ท่าน ผนวกกับบุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าที่ทุกคน เห็นความสำคัญ มีความตระหนัก ตั้งใจส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน 
ITA Online ทั้ง 3 ด้าน (IIT,  EIT, OIT) และจากผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้คะแนน 99.40 เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน    
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ดังต่อไปนี้  

1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับประเทศ 

ระดับ จำนวนเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 

AA 82 36.44 

A 122 54.22 

B 19 8.44 

C 2 0.89 

D - - 
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ระดับ จำนวนเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 

E - - 

F - - 

 
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 99.40  คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA  โดย ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้

งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8    การปรับปรุงระบบการทำงาน และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   ได้ คะแนน

สูงสุด 100 คะแนน   รองลงมาได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน 99.96 ตัวชี้วัดที่ 4 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน 99.49 คะแนน  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน  97.14คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ที่ผ่านมา(2560-2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่างของคะแนน พัฒนาการ 

2560 88.39 สูงมาก - - 

2561 94.02 สูงมาก +5.63 เพ่ิมข้ึน 

2562 94.02 A - เท่าเดิม 

2563 99.59 AA +5.57 เพ่ิมข้ึน 

2564 99.40 AA -0.19 ลดลง 
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่

ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับ

คะแนน ได้ดังนี้ (เกณฑ์การผ่าน 85 คะแนน) 

ลำดับที่ ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 

2 6 คุณภาพการดำเนินงาน 100 AA ผ่าน 

3 7 ประสิทธิภาพการสื่อการ 100 AA ผ่าน 

4 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 100 AA ผ่าน 

5 1 การปฏิบัติหน้าที่ 100 AA ผ่าน 

6 2 การใช้งบประมาณ 100 AA ผ่าน 

7 3 การใช้อำนาจ 100 AA ผ่าน 

8 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.96 AA ผ่าน 

9 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 99.49 AA ผ่าน 

10 9 การเปิดเผยข้อมูล 97.14 AA ผ่าน 

  หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน 
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ระดับ ความหมาย คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00-100.00 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 

 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน    
แต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

2.1  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and  
Transparency Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 29.97 (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่า
น้ำหนักแล้ว)   บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงาน สามารถดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและ
มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่มู่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้   (โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ได้ตั้งเป้าหมายของแต่
ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 99   (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้ำหนักคะแนน)) 
 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 99.50) จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวช้ีวัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 
การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
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ปฏิบัติงานโดยยึกหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใน ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน  บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวช้ีวัดที่ 2. การใช้งบประมาณ 
 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย

งบประมาณนับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะ

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและ

พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  และสามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 3. การใช้อำนาจ 
 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

มอบหมายงาน การประมเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง

เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจ

ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบ     หมายงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.96 เป็นคะแนนจากการประเมินการ

รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้

ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา มี

การสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริต เชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายให้

ความรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมกันกำหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพ้ืนที่  ร่วมถึงการมี

ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
  

 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 99.50) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 

 ตัวช้ีวัดที่ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.49   เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน และ
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พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า บุคลากรได้
รับทราบและนำไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ   และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ควรพัฒนาในเรื่อง การสร้างการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของ
ราชการไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน  และการเพ่ือเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริ ต 

ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ

แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง

ความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ 

หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบ

ของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุ งการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงาน 
 

2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 30  (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่า

น้ำหนักแล้ว)บ่งชี้ให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงาน ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน

คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้

ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์

สาธารณะ และไม่พบว่ามีการรับสินบนทั้งเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ 

อย่างไรก็ดี อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้  (โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 99) 

 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 99.50) จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ 

   ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  

คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ 

ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานในเรื่อง 

การดำเนินงานตามหลักมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่

นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน การบริการ
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ให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการประเมินการ 

รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ   ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถ
ติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึง
การสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 
การปรับปรุงการทำงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100  เป็นคะแนนจากการประเมินการ 

รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น หน่วยงานควรมีการดำเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 จุดที่ต้องพัฒนา  

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ดำเนินการพัฒนาตามกรอบการ

ประเมินตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 7 และตัวชี้วัดที่ 8 ซึ่งเป็นจุดแข็ง ให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป 
 

2.3 ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ   39.43  (เป็นคะแนนที่ได้ทำการ

คูณค่าน้ำหนักแล้ว)       บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงาน  มีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้

สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการ

ดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง คือ 

  ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ 

เป็นปัจจุบันบนเวปไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ  2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร           
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
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การทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต 7  มาตรการ  
                     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ วม 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มาตรการป้องกัน
การรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
  

 จุดที่ต้องพัฒนา คือ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.14 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น 

ปัจจุบันบนเวปไซด์หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการ การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดำเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน   
  ซึ่งในประเมินการบริหารงานงบประมาณ ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณที่ผ่าน ประเมินได้ค่าคะแนน 0 ได้วิเคราะห์สาเหตุเกิดจากข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลบน    
เวปไซด์ของหน่วยงาน  ทำให้การพัฒนางานในเรื่องของการจัดทำเวปไซด์เพ่ือรองรับการเปิดเผยข้อมูลของ
องค์กร จำเป็นจะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการในเรื่องการกำกับติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ในการเปิดเผยข้อมูลในเวปไซด์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้หน่วยงานควรขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

ภายในหน่วยงาน ในตัวชี้วัดที่ 1-10  โดยให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน การเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ และการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ 3 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 

แนวทางการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้อง
พัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่ วนได้ส่ วน เสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  แบ บ วั ด ก ารรั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ ายน อก  (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)  และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT)   พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรต้องมีการพัฒนาและยกระดับให้ดี
ยิ่งขึ้น  จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
และตัวชี้วัดที่ควรพัฒนาและยกระดับอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จำนวน 1 ตัวชี้วัด   ซึ่งคณะกรรมการดำเนินสรุป
และวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ได้นำบทสรุปนำเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทีมบริหาร
องค์กร และกลุ่ม/หน่วยที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดดังกล่าว และได้สรุปมาตรการและแนวทางในการพัฒนาตัวชี้วัด
ดังกล่าว ดังนี้ 

มาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 

ตัวชี้วัดที่ 4  
  การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

1.การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สิน
ของราชการไปเป็นของตนเองหรือ
นำไปให้ผู้อ่ืน 
 
2.การรับรู้ถึงแนวทางการ ใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ การยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอก ที่ชัดเจนและสะดวก  
 
 

1.การจัดประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
กระทำที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน และความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการท่ามกลางความ
เสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ       
ทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
2.กำหนดมาตรการการใข้ทรัพย์สินของราชการ 
และแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1  และสร้างการรับรู้ให้
บุคลากรในสังกัดได้รับทราบยึดถือปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 
ตัวชี้วัดที่ 9 
     การเปิดเผย
ข้อมูล 

1.การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซด์ของหน่วยงาน 
2.ข้อมูลพ้ืนฐาน ครบถ้วน ถูกต้อง 
3.ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เป็น
ปัจจุบัน 
4.ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
สามารถใช้งานได้บนเวปไซด์ของ
หน่วยงาน 
5.ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจ 
การปฏิบัติงาน แผนงาน งาน
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง        
การบริหารบุคคล การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตฯ การให้บริการ
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมครบถ้วน 
ถูกต้อง 
 
 

1.กำหนดมาตรการและแนวทางเกี่ยวกับการ
เผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซด์ของหน่วยงานให้ถือ
ปฏิบัติ 
2.การมีในการกำกับติดตามการดำเนินงาน
เผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซด์ของหน่วยงาน 
3.การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการ
รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ  ประจำปี
งบประมาณ ให้ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทุกคน 
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
4.มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
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มาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ที่ควรพัฒนาและยกระดับ
ให้เกิดความย่ังยืน 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต 

1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและ
นโยบายไม่รับของขวัญของรางวัล 
2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี 
4.การดำเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงทุจริต 
5.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 
7.รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันในการทุจริต 
8.รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต 
9.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
10.การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
 

1.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน และ
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต 
3.มีช่องทางให้บุคลากรภายในและ
ภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะ /ร้องเรียนได้ 
4.การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณ ให้ทุกกลุ่ม/หน่วย 
บุคลากรทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 
5.การพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางใน
การป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตโดยเชิญ
วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด 
สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 5 มาให้ความรู้กับ
บุคลากร 
6.มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
งานและลดความเสี่ยงจากการทุจริต และ
กำหนดผู้รับผิดชอบ มีการกำกับติดตาม
อย่างสม่ำเสมอ 
7.มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผล
การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
ในหลายๆ รูปแบบ เช่น การจัดทำคลิป
รณรงค์ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

 


