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ค าน า 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
and  Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและข้อมูลผล
การประเมิน  รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก  ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล(Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ  และ
ระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐  ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ 
 (๒) การใช้  งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕)การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) 
คุณภาพ การด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (๙) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal) การ
รับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็น ถึงผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการ
ประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน  ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้
กรอบธรรมภิบาล และประการส าคัญคือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ 
ซึ่งจะสามารถ สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต(Corruption Perception Indec:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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๑.หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity  and Transparency 
Assessment:ITA) ” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ  โดยมุ่งหวังให้ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับ  หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒   
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒  ได้คะแนน  ๘๑.๙๖  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่
ใน  ระดับ B โดย เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 89.28 A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 75.56 B ไม่ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 89.68 A ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 89.28 A ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.28 A ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 89.28 A ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.28 A ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 89.28 A ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 89.28 A ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 89.28 A ผ่าน 

 

  สรุปได้ว่า  จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ ๘๙.๖๘  คือ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ  
ส่วนจุดที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๗๕.๕๖ คะแนน 

 



๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  จ าแนกตามดัชนีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้เห็น  ถึงจุดแข็งและท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕)  

 (๑)  ตัวชี้วัดที่ ๓  การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนน ๘๙.๖๘ เป็นคะแนนจาก การประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็น  ที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน และการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 (๒)  ตัวชี้วัดที่ ๑  การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนน ๘๙.๒๘ เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้  สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน   

 (๓) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนน ๘๙.๒๘ เป็นคะแนน การรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในในการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืมโดย บุคลากรภายใน หน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ขัดเจนและสะดวก 

 (๔) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนน ๘๙.๒๘ เป็นคะแนน จากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความส าคัญสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง   

 (๕) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนน ๘๙.๒๘ เป็นคะแนน จากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า  ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ  การด าเนินงานของหน่วยงาน
ว่ายึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ  ไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน   

 (๖) ตัวชี้วัดที่ ๗  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนน ๘๙.๒๘ เป็นคะแนน  จากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ
กับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมทั้งจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน  การ
ให้บริการ  



 (๗) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนน ๘๙.๒๘ เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการท างาน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องการการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  

 (๘) ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนน ๘๙.๒๘ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบใน ๕  
ประเด็นคือ (๑) ข้อมูลพื้นบาน  ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ  
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหารพัสดุ (๔)  การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 (๙) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนน ๘๙.๒๘ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน  การทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

 ๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๘๕) 

 (๑) ตัวชี้วัดที่ ๒  การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนน ๗๕.๕๖  เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความส าคัญกับการ
สร้างความรับรู้ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  และการเปิดเผยโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับ (Very Good) บังชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่
เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดง
ความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล
อย่างไรก็ดี  สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดีมาก คือ ๑) ควร



ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ๒) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 3) เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 4) จัด ให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้อง
ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

 ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น 
ในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมี 
การให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์ 
สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็น 
เงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรด าเนินการ 
อย่างเข้มข้นมากข้ึน คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมา 
คือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควร  
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน 
การท างานให้ดีขึ้น 

 เมื่อพิจารณา OIT หน่วยงานมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) โดยมีการวางระบบที่ดีเพ่ือ 
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมด 
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
ทั้งนี้ หากหน่วยงานวางแผนการด าเนินงานในส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้างเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
ในชุดข้อมูลย่อยโดยเฉพาะชุดข้อมูลด้านการบริหารงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่พบว่ายังไม่เผยแพร่เป็นปัจจุบันมาก  
ที่สุดเมือ่เทียบกับตัวชี้วัดอ่ืนๆ น่าจะท าให้หน่วยงานสามารถยกระดับตนเองสู่ระดับดีมากได้ในอนาคตอันใกล้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 

๑.) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๒.) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
๓.) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔.) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
๕.) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
๖.) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๗.) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 


