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การวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาออนไลน(์Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ของสํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 ประจําปงีบประมาณ 2563 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้นําเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจน
ประสบความสําเร็จโดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 225 เขต มาอย่างต่อเน่ือง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมี
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการ
วิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมี
ประสิทธิภาพ ลดภาระงาน ด้านเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดย
ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง เข้าสู่ ปีที่ 5 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งน้ีให้ง่ายต่อการใช้
งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนําเข้าข้อมูลและคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผู้ที่
เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 ยังถูกกําหนดเป็นตัวชี้ วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกํากับดูแลการ
ทุจริต ในส่วนของการประเมินการกํากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ัน ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุน
ต่อการยกระดับ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CorruptionPerceptionsIndex:CPI) ของประเทศไทยได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเคร่ืองมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนําไปสู่การยกระดับคะแนน
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ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสํารวจของ
แต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร ความโปร่งใสนานาชาติ (TransparencyInternational) นํามาใช้ในการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเน่ืองกับ
เกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับเคร่ืองมืออ่ืนที่เก่ียวข้อง ทําให้เกณฑ์การประเมินมีเน้ือหา
ครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรง
และการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานใน
การนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อ
การยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจําแนกออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อํานาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดําเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 
 ตัวชี้วัดที ่1 การปฏบิตัหิน้าที ่ 
เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
อ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรู้ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณี
การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับ
สินบนได้ในอนาคต  
 
ตัวชี้วัดที ่2 การใช้งบประมาณ  
 เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ การ
ดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การ
จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ
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ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากน้ี ยังให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาส 
ใ ห้ บุคลากรภายในมีส่ วนร่ วมในการตรวจสอบการใ ช้จ่ ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองไ ด้  
 
ตัวชี้วัดที ่3 การใช้อํานาจ  
 เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้
อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อํานาจสั่งการให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทําในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง นอกจากน้ี ยังประเมินเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ
การซื้อขายตําแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 
ตัวชี้วัดที ่4 การใชท้รพัย์สินของราชการ  
  เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพย์สิน ของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน
การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากน้ี หน่วยงานจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ  รวมไปถึง
หน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  
 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุด ในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทําให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่น ให้
บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากน้ี หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต  
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ตัวชี้วัดที ่6 คณุภาพการดาํเนินงาน  
 เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดย
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียก รับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่น ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงาน
และการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
 
ตัวชี้วัดที ่7 ประสทิธภิาพการสื่อสาร  
 เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล ที่
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล ที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ส่งคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้
อย่างชัดเจน นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน การ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดที ่8 การปรบัปรุงระบบการทาํงาน  
 เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้น รวมไปถึงการนํา
เทคโนโลยี มาใช้ในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาส 
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนรว่มในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการด้วย ทั้งน้ี นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสําคัญ
กับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
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ตัวชี้วัดที ่9 การเปดิเผยข้อมูล  
 เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน ตัวช้ีวัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล)  
 
ตัวชี้วัดที ่10 การปอ้งกันการทุจรติ  
 เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) 
การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความสําคัญต่อผลการประเมินเพื่อนําไปสู่การจัดทํามาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกํากับติดตามการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จําแนกออกเป็น 3 เคร่ืองมือ ดังน้ี  
๑) แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีสว่นไดส้่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มต่ีอหน่วยงานตนเอง ใน
ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อํานาจ การใช้ทรัพย์สนิของราชการ และการแก้ไขปัญหา
การทุจริต  
2) แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีสว่นไดส้่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ การ
ทํางาน 
3) แบบตรวจการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
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กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (สําหรบัแบบ IIT)  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร 
ผู้อํานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทํางานให้กับหน่วยงาน มาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจํานวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 การกําหนดขนาด
ตัวอย่างขั้นตํ่า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง กรณีสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จํานวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ทั้งหมด การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง  

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สําหรับแบบ EIT)  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เคยมารับ
บริการหรือมาติดต่อกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นับต้ังแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา การ
กําหนดขนาดตัวอย่างขั้นตํ่า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง การเก็บ
ข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง  

3) เว็บไซต์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สําหรับแบบ OIT)  
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารบัการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสํารวจ หน่วยงานละ 1 ชุด  
การตอบแบบสํารวจ OIT ในแต่ละข้อคําถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบุ URL 
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูล โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อ  
 

 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 
 1) ผู้รบัการประเมินแบบสาํรวจความคดิเหน็ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 
(InternalIntegrityandTransparency Assessment:IIT)  จํานวน   95     คน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
ประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้
งบประมาณ การใช้อํานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
 2) ผู้รบัการประเมินแบบสาํรวจความคดิเหน็ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
(ExternalIntegrityandTransparency Assessment:EIT)   จํานวน  62   คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
ประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน ในตัวช้ีวัดคุณภาพการ
ดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ การทํางาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data IntegrityandTransparency 
Assessment: OIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
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 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1  

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศจากการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 88.28 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานา่น เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน  88.28 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ A   (88.28 )โดย ตัวช้ีวัด การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนสูงสดุ 
93.75. คะแนน ส่วนตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนตํ่ากว่าตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ คือ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 81.20  
คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ทีผ่่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังน้ี 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 71.54 - - 

2559 79.29 เพ่ิมขึ้น +7.75 

2560 86.04 เพ่ิมขึ้น +6.75 

2561 79.81 ลดลง -6.23 

2562 84.52 เพ่ิมขึ้น +4.71 

2563 88.28 เพ่ิมขึ้น +3.76 
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานา่น เขต 1 เป็นรายตัวช้ีวัด ซึ่งได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าทีท่ี่
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียงตามลําดับ
คะแนนได้ ดังน้ี 
ตัวชี้วัดที ่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 92.80 A ผ่าน 

2 การใช้งบประมาณ 82.58 B ไม่ผ่าน 

3 การใช้อํานาจ 92.74 A ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 86.75 A ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.92 A ผ่าน 

6 คุณภาพการดําเนินงาน 92.73 A ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.68 A ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 88.29 A ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 81.20 B ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 93.75 A ผ่าน 

 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.28 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานอยู่ใน ระดับ A  โดยตัวช้ีวัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด  93.75 คะแนน ส่วน
ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนตํ่ากว่าตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ คือ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 81.20  คะแนน 

         จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายตัวช้ีวัด พบว่า สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้คะแนนการประเมินในตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยประเด็นของตัวช้ีวัดดังน้ี 
 
  1.  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณนับต้ังแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามความประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
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พวกพ้อง  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ และยังให้ความสําคัญและเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของตนเอง  ซึ่งสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มผีลการประเมนิตํ่ากว่าร้อยละ 85   ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า มี
จุดบกพร่องในเรื่องการดําเนินการในการดําเนินการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณภายในหน่วยงาน  ซึ่งต้องนํามา
วิเคราะห์หาสาเหตุและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป 
 
  2.  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดิเผยข้อมูล   
  เป็นการประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจดัซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การสง่เสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ขอ้มูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 
ข้อมูล)  ซึ่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีผลการประเมินตํ่ากว่าร้อยละ 85   ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า มีจุดบกพร่องในเรื่องการดําเนินการ ซึ่งต้องนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุและดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ต่อไป 

  ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

   1 .ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   

  ผลการประเมินตํ่ากว่าร้อยละ 85  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า มีจุดบกพร่องในเรื่องการดําเนินการ
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณภายในหน่วยงาน  มีการเบิกจ่ายตํ่ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจาก
งบประมาณบางรายการโอนมาล่าช้า ทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ หรืองบประมาณหลายรายการ
โอนมาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งทําให้ไม่สามารถดําเนินการจัดสรรให้แก่โรงเรียน และ
เบิกจ่ายได้ทัน หรืองบประมาณคงเหลือของโครงการ ที่สพฐ. แจ้งว่าจะดึงกลับแต่ไม่ดําเนินการดึงกลับ  

  มาตรการเพือ่ขบัเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 
  เน่ืองจากจุดอ่อนเกี่ยวกับงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เกิดขึ้นเป้าหมาย เน่ืองจาก
งบประมาณบางรายการโอนมาล่าช้า ทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ หรืองบประมาณหลายรายการ
โอนมาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งทําให้ไม่สามารถดําเนินการจัดสรรให้แก่โรงเรียน และ
เบิกจ่ายได้ทัน หรืองบประมาณคงเหลือของโครงการ ที่สพฐ. แจ้งว่าจะดึงกลับแต่ไม่ดําเนินการดึงกลับ ทําให้
ไม่สามารถควบคุมได้  แต่ในส่วนที่เก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1 ได้ดําเนินการเร่งรัดกับสถานศึกษาในสังกัดอย่างเพียงพอแล้ว โดยได้ทําหนังสือแจ้งให้สถานศึกษา
ดําเนินการเร่งรัดก่อหน้ีผูกพันแล้ว 
  ผู้รับผิดชอบ   นางชลฤดี  สวนนันท์   ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี 



~ 11 ~ 

 
  2.  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   

  ผลการประเมินตํ่ากว่าร้อยละ 85   ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า มีจุดบกพร่องในเรื่องการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของกลุ่มงานต่างๆ เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้สาธารณชนรับทราบ เช่น ข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการดําเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจําปี การจัดซื้อจัดจ้างภาคพัสดุ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่ม
งานต่างๆ มีการเปิดเผยข้อมูลทุกกลุ่มงาน แต่บางครั้งอาจยังไม่เป็นปัจจุบัน และการจัดรูปแบบเว็บไซต์ให้
เข้าถึงข้อมูลยังไม่สะดวกจึงทําให้หาข้อมูลได้ยาก 
  มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
  เน่ืองจากข้อบกพร่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เกิดจากการท่ีทุกกลุ่มงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์
แล้วแต่บางคร้ังอาจยังไม่เป็นปัจจุบัน และการจัดรูปแบบเว็บไซต์ให้เข้าถึงข้อมูลยังไม่สะดวกจึงทําให้หาข้อมูล
ได้ยาก จึงต้องแจ้งทุกกลุ่มงานปรับปรุงข้อมูลของกลุ่มงานตนเองให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งกลุ่มการศึกษาและ
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 

 ผู้รับผิดชอบ   ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

 


