
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คํานํา 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity    and Transparency 

Assessment-ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบ 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําข้อมูลผลการประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ ใน 

การพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายาม ของหน่วยงาน 

ภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท้อนถึงความต้ังใจของ   

หน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นท่ีประจักษ์ 

ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับน้ี  

ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวช้ีวัด  ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2)การใช้งบประมาณ (3)การใช้อํานาจ 

(4)การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5)การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)คุณภาพการดําเนินงาน (7)ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

(8)การปรับปรุงระบบการทํางาน (9)การเปิดเผยข้อมูล (10)การ ป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน  (internal)  การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)  และ 

การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน (Open  Data)  ซ่ึงผลการประเมินค่าคะแนนคร้ังน้ีจะสะท้อน 

ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใน 

ในการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อนท่ี จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

และประเด็นท่ีจะพัฒนาให้ดีข้ึน และแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ของหน่วยงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564   มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการวิเคราะห์ฯ ฉบับน้ีหวัง เป็นอย่างย่ิงว่า จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับ 

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับ

ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับ และผลคะแนนท่ีดีย่ิงข้ึนต่อไป 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

เมษายน 2564 



 
 

สารบัญ 

 

หน้า 

คํานํา  

สารบัญ 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ สพม.เชียงราย  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ สพม.เชียงราย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563           1 

2.การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2563  

ท่ีแสดงจุดแข็ง และจุดท่ีต้องพัฒนา 

2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน       3 

2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก      4 

2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ      4 

3. แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   5 

 

 

ภาคผนวก 

 

-คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ สพม.เชียงราย  

ท่ี 054/2564 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2563 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ประจําปีงบประมาณ 2563 

การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ให้เป็นเขตสุจริต 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทีมบริหารเขตพื ้นที ่ให้ความสําคัญและให้ความร่วมมือขับเคลื ่อน อย่างเต็มกําลัง 
ความสามารถการขับเคลื ่อนนําโดย ดร. สมพร  สุขอร่าม ผู ้อํานวยการเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาทั ้ง 2 ท่าน ผนวกกับบุคลากร ทางการศึกษาและเจ้าที ่ทุกคน 
เห็นความสําคัญ มีความตระหนัก ตั้งใจส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน ITA Online ทั้ง 3 ด้าน (IIT, EIT, OIT) 
และจากผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA Online) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้คะแนน 73.62 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  จึงกําหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ดังต่อไปน้ี 

1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศจากการประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต 
ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.20 ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) 

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 73.62 เป็นลําดับที ่ 210 ของประเทศซึ ่งถือว่ามีคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ พอใช้   (  C )  โดย ตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด 98.21 
คะแนน และตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ําสุด คือ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 31.25 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย ผ่านมา (พ.ศ. 2559 – 2563) สรุปได้ดังน้ี 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2559 78.74 - - 
2560 83.50 เพ่ิมข้ึน +4.76 
2561 83.91 เพ่ิมข้ึน +0.41 
2562 75.41 ลดลง -8.50 
2563 73.62 ลดลง -1.79 
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เชียงราย เป็นรายตัวชี ้วัด ซึ ่งได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐาน 
การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเรียงตามลําดับ คะแนนได้ ดังน้ี 
 
ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี 98.22 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 91.22 A ผ่าน 
3 การใช้อํานาจ 96.34 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 94.67 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.41 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการดําเนินงาน 90.23 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 82.86 B ไม่ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 79.00 B ไม่ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 68.07 C ไม่ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 31.25 F ไม่ผ่าน 

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 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 จากผลการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นรายตัวชี ้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี ้วัดที ่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง 
และจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปน้ี 

2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายใน (Internal   Integrity   and 
Transparency Assessment : IIT)  ตัวช้ีวัดท่ี 1ได้คะแนนเท่ากับ 98.21 ตัวช้ีวัดท่ี 3 ได้คะแนนเท่ากับ 96.34 และตัวช้ีวัด
ที่ 5 ได้คะแนนเท่ากับ 95.41   อยู่ในระดับ AA (Excellence) บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฎิบัติหน้าที่ด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ ผู้บริการมีการใช้อํานาจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อความร่วมมือของบุคลากรใน
การร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  มีจุดแข็งต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปน้ี 

จุดแข็ง  (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 95)   
(1) ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.21  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ 

ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน ประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม ข้ันตอนและระยะเวลา ท่ีกําหนดไว้ 
สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการ ความโปร่งใสและมีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน  
แต่อย ่างไรก ็ด ี หน่วยงานควรให ้ความส ําค ัญมากข ึ ้นในเร ื ่องการ ปฏิบ ัต ิงานของบุคลากรในการให ้บร ิการ 
แก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.34 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ 
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื ่อมั ่นต่อ การใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาเกี ่ยวกับ 
การมอบหมายงาน 

(3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาสุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.41  เป็น คะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี ่ยวข้องกับการให้
ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน  
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2.2 ผลการประเม ินตามแบบวัดการร ับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment :  E IT)   ต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่  6-8 ได ้คะแนนเท ่าก ับ  84.03  อยู ่ในระด ับ  B ( Good) 
บ่งชี ้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู ้ร ับบริการมีความเชื ่อมั ่นในคุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม 
มาตรฐานข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปน้ี 

จุดแข็ง  (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90)  จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ 
ตัวชี ้วัดที ่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.23 เป็นคะแนนจากการประเมิน 

การรับรู◌้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ ดําเนินงาน ในประเด็นท่ี 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามาตรฐาน ขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ ดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้อง อยู่เหนือ 
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงาน 
ได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนอีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย  
การบร ิการให ้เก ิดความ โปร ่งใส มีการปร ับปร ุงว ิธ ีการข ั ้นตอนให ้ด ีย ิ ่ งข ึ ้น และเป ิดโอกาสให ้ผู ้ร ับบร ิการ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดําเนินการ 
 จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 90)  จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ 

(1) ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.86 เป็นคะแนน จากการประเมิน 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ สื่อสารในประเด็นท่ี 
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทาง 
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินงาน การใช้บริการ 
นอกจากนี ้หน่วยงานควรสร้างการรับรู ้เกี ่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู ้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม 
ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ตัวชี ้ว ัดที ่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.00 เป็นคะแนนจาก 
การประเม◌ิน การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ ทํางาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ กระบวนการทํางานของ 
หน่วยงานให้ดียิ ่งขึ ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
ซึ ่งหน่วยงานควรมีการดําเนินการในเรื ่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ หน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 

2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 49.79 อยู่ในระดับ F (Fail) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานยังมีระบบ
การเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบบนเว็บไซต์ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สะดวกต่อการเข้า
ไปใช้บริการ โดยมีจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปน้ี 
 จุดแข็ง  (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 90)  จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 31.25  เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ 
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ 2 



5 
 

 

ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ 
การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายใน 
เพื ่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7  มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตมาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน 
ควรให้ความสําคัญในการกําหนดมาตรการ แต่งตั้ง คณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมาตรการ  พร้อมท้ัง 
สร้างการรับรู้ อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ต่อไป 
 (2) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.07 เป็นคะแนนจากการ เผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซด์หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) 
ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี และการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบาย 
หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ 
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วมซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น 
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ ดําเนินงานของหน่วยงาน 

3. แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใส  มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้อง พัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal    Integrity    and    Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)   และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีพัฒนา 
ตัวช้ีวัดท่ี 10 
การป้องกันการทุจริต 

1.เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 
2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3.การประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ประจําปี 
4.การดําเนินการเพ่ือจัดการความ 
เส่ียงทุจริต 
5.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจําปี 
7.รายงานการกํากับติดตามการ 
ดําเนินการป้องกันในการทุจริต 
8.รายงานผลการดําเนินการ 
ป้องกันการทุจริต 
9.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
10.การดําเนินการตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

1. สร้างการรับรู้เก่ียวกับกิจกรรม 
การป้องกันการทุจริตอย่างต่อเน่ือง  
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การดําเนินการป้องกันการทุจริต  
3. มีช่องทางให้บุคลากรภายในและ 
ภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการให้ข้อเสนอแนะ /ร้องเรียนได้  
4. การขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม 
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ 
ให้ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทุกคน 
ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  
5. การพัฒนาองค์ความรู้ และ 
แนวทางในการป้องกันความเส่ียง 
ในการทุจริตโดยเชิญวิทยากรจาก 
สํานักงาน ปปช.จังหวัดมาให้ 
ความรู้กับบุคลากร  
6. มีการกําหนดมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสให้ 
ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด 
ความเส่ียงจากการทุจริต และ 
กําหนดผู้รับผิดชอบ มีการกํากับ 
ติดตามอย่างสม่ําเสมอ  
7. มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการ 
ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเน่ือง 
และท่ัวถึง 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีพัฒนา 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 1.ข้อมูลพ้ืนฐาน  
2.การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ 
3.การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
และการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุ 
4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5.การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ 
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ และเปิดโอกาให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

1.สร้างการรับรู้เก่ียวกับแผนการใช้ 
จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง และผลการ ดําเนินการ 
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี 
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ 
จ่ายงบประมาณ  
3. มีช่องทางให้บุคลากรภายใน 
สามารถแจงเบาะแสท่ีสงสัย มี 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
4.ปรับปรุงมาตรการการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง และให้มีการกํากับ ติดตาม 
โดยคณะกรรมการ 

 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีพัฒนา 
ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน 

1.การพัฒนาการปฏิบัติงานและ
กระบวนการทํางานของบุคลากรและ

หน่วยงาน  
2.การนําเทคโนโลยีมีใช้ในการ
ดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก

รวดเร็ว 
4.การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ 
ผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน 
 

1.สร้างความตระหนัก เจตคติท่ีดีต่อ
การปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน 
2.พัฒนาและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน  
3. มีช่องทางให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีพัฒนา 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 1. ช่องทางในการส่ือสาร และการ

เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
1.ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีในส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ 
2.สร้างความตระหนักและเจตคติท่ีดี
แก่บุคลากรในการเป็นผู้บริการท่ีดี 
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
ตัวช้ีวัดท่ี 10  การป้องกันการทุจริต 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

 
กําหนดแล้วเสร็จ 

(กําหนดแผนรายไตรมาส) 

 
เป้าหมาย/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1) เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

1.จัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริต 2 
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ 
แนวทางการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดย ผอ.สพม.เชียงราย  และ
แสดงสัญลักษณ์ ใน การป้องกันการสุจริต 
มอบให้กับผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงาน
และสถานศึกษา ในการรณรงค์สร้าง 
การรับรู้และปฏิบัติ 
2.การกําหนดกิจกรรมเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล ทุกเช้า 
วันจันทร์แรกของเดือน โดยมีกิจกรรม 
เคารพ ธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคํา 
ปฎิญญาเขตสุจริต และแจ้งแนวปฏิบัติใน
การทํางาน 
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

พฤษภาคม – กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกวันจันทร์แรกของเดือน เวลา 
08.00- 08.30 น.   
และวันท่ีมีการประชุมสัมมนา  
ณ ห้อง ประชุมดอยตอง  
สพม.เชียงราย 

1.ผู้บริหารและบุคลากร ใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเชียงราย รับรู้ 
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และ 
แนวทางการป้องกันการดําเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัด 10 ข้อ 
2.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด 
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการ 
ดําเนินงานตามประกาศเจตจ◌ํานง 
สุจริต ท้ัง 10 ข้อ 
3. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มี
วัฒนธรรมการทํางาน ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายการต่อต้านการทุจริต  

กลุ่มอํานวยการ 
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ประเด็นการประเมิน 
แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

 
กําหนดแล้วเสร็จ 

(กําหนดแผนรายไตรมาส) 

 
เป้าหมาย/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 1.สร้างความตระหนัก เจตคติท่ีดีต่อ
กระบวนทํางานท่ีเป็นระบบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
2.พัฒนาบุคลากรในสํานักงานเก่ียวกับการ
ใช้เทคโนโลยี มาปรับใช้ในการดําเนินงาน 

 มิถุนายน - สิงหาคม 2564 1.บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการทํางาน 
2.บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

 กลุ่มอํานวยการ 
 กลุ่มICT 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

1.พัฒนาสมรรถนะประจําสายงานแก่
บุคลากรในแต่ละกลุ่ม 
2. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มิถุนายน – กันยายน 2564 1.บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีวัฒนธรรมการทํางานท่ี

เป็นระบบถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 
2.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามีช่องทางในการ

ติดต่อส่ือสารให้บริการกับผู้มีส่วน

เก่ียวข้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มงาน 
 กลุ่ม ICT 
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