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ค าน า 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มุ่งหวัง
ให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และน าข้อมูลผลการประเมินไป
ช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้อีกทางหนึ่ง 
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.2561 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากดัชนีทั้ง 5 ดัชนี ได้แก่ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อม
รับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ 5) ดัชนีคุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน โดยประเมินผลจากแหล่งข้อมูลส าคัญ 3 แหล่ง ได้แก่ 1)ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Internal) 2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน ในฐานะผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และ 3) จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Base) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในฐานะหน่วยงานทีรับการประเมิน รวมถึงเป็นข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 80.41 ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูงมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายดัชนี พบว่า ดัชนีที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
  1.1 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ในภาพรวม
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.42 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 
  1.2 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ในภาพรวมได้คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย 88.39 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก  
  1.3 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 
84.48 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 
  1.4 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 70.91  
ซึ่งอยู่ในระดับสูง 
  1.5 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ในภาพรวมได้คะแนนร้อย
ละเฉลี่ย 69.88 ซึ่งอยู่ในระดับสูง 
 2. ปัญหาและอุปสรรค์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีดังนี้ 
 ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดแต่ละรายการไม่เข้าใจประเด็นค าถามของแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ท าให้ส่งเอกสารหลักฐาน
ผิดพลาดหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแต่ไม่ท าประกาศ ค าสั่ง สรุปรายงานผล จึงท าให้การส่งเอกสารหลักฐาน            
ไม่ครบถ้วน 

3. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานประเมินปีต่อไป 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานทุกกลุ่มงานมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง จึงต้อง 

ร่วมมือกันด าเนินงาน 
2. ตัวชี้วัดในการประเมินแต่ละรายการมีรายละเอียดการด าเนินงาน การก าหับติดตาม และการ 

รายงานผลทุกระยะ ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดต้องศึกษาวิธีด าเนินงานให้เข้าใจและปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเกณฑ์
จึงจะได้คะแนน 

3. ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้ต่อเนื่อง 
4. ควรน าผลงานลงเว็บไซต์ส านักงานให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากการประเมินมีการประเมินงานที่ปฏิบัติ 

มาแล้วตามปีงบประมาณ 
 

 



 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมา 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก             
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม                   
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment 
: ITA)” 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาภาครัฐได้เริ่มด าเนินการ           
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามล าดับ ท าให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 
 ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนด
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงาน          
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่าหลายหน่วยงานน าการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็น กรอบในการพัฒนา         
และยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ 
และการอ านวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงาน
อย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้  ในด้านการ
บริหาร การจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความ
เสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                 
และสมารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวม                   
ของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานในหน่วยงาน
ในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 นอกจากนี้ จากความส าเร็จของการด าเนินการที่ผ่านมาดังกล่าว ท าให้ “การประเมินคุณธรรม             
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ถูกยกระดับให้เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดส าคัญ            
ในการขับเคลื่อนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม            
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมี
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็ว
ในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real – time system) และการ
ประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการ
ประเมิน 
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ศึกษาเอกสารการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้พัฒนานวัตกรรมการ
ประเมิน ITA Online อีกครั้ง โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ลดขั้นตอนการ
ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง และการรับรองเอกสาร/หลักฐาน เชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการจาก
ส่วนกลาง แต่ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้รับรองเอกสาร/หลักฐาน เชิงประจักษ์ด้วยตนเอง 
 ดังนั้น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ จึงไม่มีการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ และการ
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากคณะกรรมการที่รับการแต่งตั้งจากส่วนกลาง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 2.1 เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.3 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับ
นโยบายและในระดับปฏิบัติ 
 
3. ขอบเขตของการประเมิน 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาในการประเมินมีความตรง (Validity) และครอบคลุมในคุณลักษณะเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล รวมไปถึงความโปร่งใสที่หน่วยงานภาครัฐที่หน่วยงานภาครัฐพึงจะปฏิบัติ                       
ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามระเบียบหรือกฎหมายก าหนด และต้องมีลักษณะไม่เฉพาะเจาะจงจนเกินไป               
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทุกรูปแบบสามารถเข้ารับการประเมินได้ 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)             
ได้ก าหนดเนื้อหาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                  
โดยมีเนื้อหาของการประเมิน ประกอบด้วย 5 ดัชนี ดังนี้ 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการประเมิน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส             

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 – 27 มิถุนายน 2561 
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3.3 ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ออนไลน์ ใช้วิธีวิจัยที่ส าคัญ 2 วิธี คือ 
1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร                      

หรือหลักฐาน ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินตอบค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ ระบบ    
หรือขั้นตอนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจริง และมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับหน่วยงาน 

2) การวิจัยจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูล 
เกี่ยวกับข้อคิดเห็น การรับรู้และประสบการณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามตามแบบส ารวจความคิดเห็น 
External Integrity and Transparency Assessment และแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity 
and Transparency Assessment เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมท างานในหน่วยงาน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องและ
เหมาะสม 
 
4. หลักการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 คณะอนุกรรมการบริหารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในการประชุมครั้งที่  2 – 2/2559 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 มีมติให้ศูนย์ประเมินคุณธรรม              
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ให้สอดรับกับบริบทในปัจจุบัน โดยให้คณะท างานวิชาการและพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พิจารณารายละเอียดทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง จากนั้น ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดท าแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 
2564 น าเสนอต่อคณะท างานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 4 – 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ประชุมได้ให้
ข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการประเมินตามทิศทางการพัฒนาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561                 
จึงควรใช้แนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปก่อน แต่ขอให้มีการปรับปรุงค า ถาม         
ในบางส่วนให้สอดรับกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอให้ปรับปรุงข้อความในข้อค าถามให้
ชัดเจนและมีอ านาจจ าแนกมากยิ่งขึ้น ส่วนแนวทางที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หากพัฒนา
เครื่องมือและกรอบการประเมินแล้วเสร็จ ขอให้มีการทดสอบเตรียมการ และชี้แจงหน่วยงานภาครัฐล่วงหน้า 
เพ่ือให้มีเวลาเตรียมตัวและรับทราบแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้น าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                
ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 1-1/2560 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้แนวทางดังกล่าว
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แล้ว และให้น าเสนอรายละเอียดต่อคณะท างานฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ตาม จากข้อสังเกต            
ของคณะอนุกรรมการและคณะท างานที่เก่ียวข้อง ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
จึงน าข้อสังเกตดังกล่าวมาปรับปรุงกรอบแนวทางในการประเมินในบางประเด็น สรุปได้ดังนี้ 

1. เนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะเป็นปีสุดท้ายที่ยึด
กรอบการประเมินและดัชนีการประเมินแบบเดิมตามที่ได้มีการประเมินมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงควรยกระดับข้อค าถามตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ภายใต้ประเด็นการประเมินเดิมให้เป็นข้อค าถาม
ในลักษณะการเป็นมาตรการในเชิงระบบมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานมีการก าหนดระบบการปฏิบัติงาน           
ที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ซึ่งในประเด็นดังกล่าวสามารถต่อยอดไปสู่การยกระดับการรับรู้และสะท้อน
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานตามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว และให้ตัดข้อค าถามที่ไม่จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการซ้ าทุกปีออกไป เนื่องจากมีการวางระบบ
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้ว 

2. ข้อค าถามตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and  
Transparency Assessment : IIT) และแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) มีการปรับปรุงโดยยึดวัตถุประสงค์ของการประเมิน           
ในแต่ละตัวชี้วัดเช่นเดิม แต่มีการลดข้อค าถามที่ผู้ตรวจอาจไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและเกิดภาระ  
การตอบที่มากเกินไป รวมทั้งปรับปรุงข้อความให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

3. การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมีการส ารวจข้อมูลมีบทบาทในการพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม 
ของกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น โดยมีการศึกษาภารกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน เพ่ือก าหนดลักษณะ               
กลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นตัวแทนที่ดีมากยิ่งขึ้น 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความโปร่งใส 

วัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร 

การรับสินบน 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 

มาตรฐานและความเป็นธรรม 
ในการปฏิบัตงิานและการใหบ้รกิาร 

คุณธรรมการบริหารงาน 

EB1 

EB2 

EB3 

EB4 

EB5 

EB6 

EB7 

EB8 

EB9 

EB10 

EB11 

- 

EB12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I1 

I2 

I3 – I5 

I6 – I8 

I9 

I10 

I11 – 
I12 

I13-I14 

I15-I19 

E1 – E2 

E3 – E4 

- 

E5 – E6 

E7 – E8 

E9 

E10 

E11-E13 

- 

- 

- 

- 

E14-E15 

- 

การเปิดเผยข้อมลู 

การมีส่วนร่วม 

การจัดซื้อจดัจ้าง 

การด าเนินงานตามภารกิจ 

การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 

เจตจ านงสจุริต 

การจัดการเรื่องร้องเรียน 

ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

คุณธรรมการท างาน 
ในหน่วยงาน 

ความพร้อมรับผิด 
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บทที่ 2 
วิธีการประเมิน 

 
1. กรอบการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ 
   การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ 

IIT EIT 

ออนไลน์ 
รวบรวมเอกสาร 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ตรวจสอบ 

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ 
เขต 4 ลงนาม 

ส่ง สพฐ. 

ออนไลน์ 

สิ้นสุดการประเมิน 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังนโยบาย 

ศึกษาข้อมูล 

เตรียมการประเมิน 

รับการประเมิน 
คณะกรรมการประเมิน 

EBIT 

 



7 

 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จ าแนกตามแบบส ารวจ ได้ดังนี้ 

EBIT IIT EIT 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รวบรวม
เอกสาร หลักฐานจากเจ้าหน้าที่ 
 บุ ค ล า ก ร ฝ่ า ย ต่ า ง ๆ  น า ส่ ง 
ผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 
4 ลงนาม และจัดส่งผ่านระบบ
ออนไลน์ 

1.ส ารวจบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ตอบแบบส ารวจ 
2.แจ่งกลุ่มตัวอย่างตอบแบบส ารวจ
ออนไลน์ผ่านอีเมล์ที่แจ้งไว้ตามห้วง
เวลาที่ก าหนด 

1.ส ารวจบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ตอบแบบส ารวจ 
2.แจ่งกลุ่มตัวอย่างตอบแบบส ารวจ
ออนไลน์ผ่านอีเมล์ที่ให้ไว้ตามห้วง
เวลาที่ก าหนด 

 
3. การให้คะแนนและการประมวลผลการประเมิน 
 การให้คะแนน 
 การให้คะแนนของแต่ละข้อค าถาม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จะมีการให้คะแนนตามค าตอบของแต่ละข้อค าถาม                      
โดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบค าตอบ โดยมีการให้คะแนน ดังนี้ 
กรณี ค าตอบและเอกสารหลักฐาน คะแนน 

1 มีการด าเนินการ และมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 100 
2 มีการด าเนินการ แต่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 0 
3 ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอ่ืนที่แสดงถึงความจ าเป็น เช่น ข้อค าถาม

ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น และมีเอกสาร
หลักฐานอันน่าเชื่อถือ 

ไม่คิด
น้ าหนัก
คะแนน 

4 ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอ่ืนที่แสดงถึงความจ าเป็น เช่น ข้อค าถาม
ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น แต่ไม่มีเอกสาร
หลักฐานหรือเอกสารหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ 

0 

5 ไม่มีการด าเนินการโดยไม่มีเหตุผลจ าเป็น 0 
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานที่มีส่วนงานภายในระดับพ้ืนที่หรือสาขา ให้พิจารณาการด าเนินการในภาพรวม          
ของหน่วยงาน (ไม่ใช่การด าเนินการของส่วนกลางหรือส่วนงานภายในแห่งใดแห่งหนึ่ง) 

(2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกค าตอบ    
ของแต่ละข้อค าถามซึ่งมีค าตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกค าตอบที่แสดงพฤติกรรมที่มีคุณธรรม                     
และความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัวเลือกค าตอบที่แสดงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
น้อยจะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0,33, 67 และ 100 คะแนน 

(3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกค าตอบ 
ของแต่ละข้อค าถามซึ่งมีค าตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรม                 
และความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัวเลือกค าตอบที่แสดงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
น้อยจะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน 

(4) จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ IIT และ EIT จะเป็นการให้คะแนนจากจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ IIT  
และ EIT ตามจ านวนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ส่งรายชื่อมายัง สพฐ. ตามแบบ ITA 002 และ ITA 003 
โดยมีการก าหนดคะแนนตามจ านวนที่ตอบ ดังต่อไปนี้ 
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 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ไม่ถูกหักคะแนน 
 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หัก 1 คะแนนต่อแบบส ารวจ 
 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 70 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หัก 2 คะแนนต่อแบบส ารวจ 
 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 60 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หัก 3 คะแนนต่อแบบส ารวจ 
หมายเหตุ : หากต่ ากว่าร้อยละ 50 ระบบจะไม่ประมวลผลคะแนน ในส่วนของคะแนนที่ถูกหักจะถูกหัก             
จากคะแนนที่ประมวลผลแล้ว (คะแนนเต็ม 100) 
 
4. สรุปสัดส่วนข้อค าถามและสัดส่วนคะแนน 

ดัชนี EBIT IIT EIT ข้อ คะแนน 
ความโปร่งใส EB1 – EB3 - E1 – E4 12 26 
ความพร้อมรับผิด EB4 – EB7 I1 – I2 E5 – E10 14 18 
ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 

EB8 I3 – I5 E11 – E13 7 22 

วัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร 

EB9 – EB11 I6 – I12 - 12 16 

คุ ณ ธ ร ร ม ก า ร ท า ง า น               
ในหน่วยงาน 

EB12 I13 – I19 E14 – E15 11 18 

ข้อ 22 19 15 56  
คะแนน 38 33 29  100 

 
5. เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์การประเมินผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ช่วงคะแนน 
(คะแนน) 

เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน์ 
80-100 สูงมาก 

60-79.99 สูง 
40-59.99 ปานกลาง 
20-39.99 ต่ า 
0-19.99 ต่ ามาก 
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บทที่ 3 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับการประเมิน 

1.1 ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency  
Assessment Online : IIT  จ านวน 68 คน 

1.2 ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency  
Assessment Online : EIT จ านวน 200 คน 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online)   
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 แสดงตามดัชนีตัวชี้วัด แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ เกณฑ์การประเมินและคะแนนที่ได้  
ตารางท่ี 1 ดัชนีความโปร่งใส 

แบบส ารวจเชิงประจักษ์ เกณฑ์การประเมิน คะแนนที่ได้ 
1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล 79.45 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
ส าธ า รณะผ่ าน เ ว็ บ ไซต์ ขอ ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

1) ค าสั่งหรือข้อสั่งการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) หลักฐานการก ากับติดตาม มาตรการ กลไก หรือระบบ           
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน  

 

1) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง ภารกิจ และผู้บริหาร            
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นปัจจุบัน 
2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3) แผนปฏิบัติการประจ าปี และการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
5) มาตรฐานหรือคู่มือภาคปฏิบัติงานส่วนบุคคลมาตรฐาน             
และขั้นตอนการให้บริการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม  70.79 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบให้ภาคประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
 

1) ค าสั่งหรือข้อสั่งการก าหนดมาตรการ กลไกหรือระบบในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม 
2) ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
3) หลักฐานการก ากับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
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แบบส ารวจเชิงประจักษ์ เกณฑ์การประเมิน คะแนนที่ได้ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การปฏิบัติตามมาตรการ กลไก 
หรือวางระบบให้ภาคประชาชน 
หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน  

1) หนังสือเชิญตัวแทนภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียร่วม
ประชุมตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือหลักฐานอ่ืนๆ            
ที่เหมาะสม รายงานผลการก ากับติดตามให้ภาคประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

1.3 ตัวชี้วัดที่ 3 : การจัดซื้อจัดจ้าง 62.50 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

1) รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 
2) บันทึกเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้
ผู้บริหารสูงสุดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้บริหารที่
ได้มอบอ านาจทราบ 

 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการด าเนินการ
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1) ค าสั่งหรือข้อสั่งการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการด าเนินการ           
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3) หลักฐานการก ากับติดตาม มาตรการ กลไก หรือระบบ          
ในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ            
จัดจ้างอย่างต่อเนื่อง 

 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี (มาตรา 11 พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560) 

1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่าย
หน้าจอ) 
2) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(link) 
3) ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ภาพถ่าย) 

 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การเผยแพร่บันทึกรายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเป็นระบบ (มาตรา 
12 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง                  

1) เอกสาร หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลที่บันทึกรายละเอียด           
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่แสดงรายการจัดซื้อจัด
จ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
(ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตามกฎหมาย) 
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ตารางท่ี 2 ดัชนีความพร้อมรับผิด 

แบบส ารวจเชิงประจักษ์ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

2.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : การด าเนินงานตามภารกิจ 86.76 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การเผยแพร่แผนการปฏิบัติการ
ประจ าปี           มีลักษณะเป็น 
Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับ 

1) แผนงาน 
2) โครงการ 
 

 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติ งานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี มีลักษณะ 
Link แบบเว็บไซต์ที่สามารถสอบ
ทานย้อนกลับได ้

1) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2560 
 

 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่
การก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ.2560            มีลักษณะ 
Link แบบเว็บไซต์        ที่สามารถ
สอบทานย้อนกลับได้ 

1) ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
2) การใช้จ่ายงบประมาณ 

 

2.2 ตัวชี้วัดที่ 2 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 74.28 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มี
หลักฐานที่แสดงถึงการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติ ง านและ
ด า เ นิ น ก า ร กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

1) ค าสั่งหรือข้อสั่งการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์            
การปฏิบัติงานต่ า 
3) หลักฐานการก ากับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่             
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

 

2.3 ตัวช้ีวัดที่ 3 : เจตจ านงของผู้บริหาร 98.12 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        
มีหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่
เจตจ านงสุจริตของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่าน
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ส า ร ส น เ ท ศ           
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 

1) ประกาศเจตจ านงสุจริตที่ลงนามโดยผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาคนปัจจุบัน 
2) ประกาศเจตจ านงสุจริตมี เนื้อหาที่แสดงความมุ่ งมั่น                 
ในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
3) ประกาศเจตจ านงสุจริตเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ               
และภาษาอาเซียน +3 
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แบบส ารวจเชิงประจักษ์ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

2.4 ตัวช้ีวัดที่ 4 : การจัดการเรื่องร้องเรียน 77.25 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
มีหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือระบบในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

1) ค าสั่งหรือข้อสั่งการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนาม 
3) หลักฐานการก ากับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนระบบงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 
ตารางท่ี 3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

แบบส ารวจเชิงประจักษ์ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : การรับสินบน 89.42 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
มีหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือระบบในการ
ป้ อ ง กั น ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษามีหลักฐานที่แสดงถึงการ
ก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ
ใน กา รป้ อ ง กั น ก า ร รั บ สิ นบ น             
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1) ค าสั่งหรือข้อสั่งการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับ
สินบนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น การรับของขวัญ 
การรับแป๊ะเจี๊ยะ การเรี่ยไร เป็นต้น 
3) หลักฐานการก ากับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการ
ป้องกันการรับสินบนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ เครื่องมือและปฏิทินการ
ปฏิบัติงา รายการติดตาม เป็นต้น 

 

 
ตารางท่ี 4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

แบบส ารวจเชิงประจักษ์ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
ที่ได้ 

4.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 96.87 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การเสริมสร้ า งวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

1) ปฏิญญาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตสุจริต 
2) จดหมายข่าว 
3) แนวด าเนินการ โครงการ กิจกรรม ที่เป็นวัฒนธรรม (อย่าง
น้อย 3 รายการ) 

 

4.2 ตัวชี้วัดที่ 2 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 39.37 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการ
จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง เ กี่ ย ว กั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1) เอกสารหลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์             
ความเสี่ยง 
2) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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แบบส ารวจเชิงประจักษ์ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

ที่ได้ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        
มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
กา รว า ง ระบบ ในการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1) ค าสั่งหรือข้อสั่งการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เกี่ยวกับตัวชี้วัดประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพ้ืนที่การ             
ที่การศึกษา 
2) คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาและวิธีการป้องกันที่สอดคล้องกับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
3) หลักฐานการก ากับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบใน
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

4.3 ตัวชี้วัดที่ 3 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 58.54 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ก า ร จั ด ท า แ ผ น ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่
เกี่ยวข้อง 
 

1) เอกสารหลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
2) แผนปฏิบัติการที่แสดงถึงการด าเนินการเพ่ือป้องกัน              
และปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งแสดงรายละเอียด 
3) บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
มีการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
 

1) ค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
2) เครื่องมือและปฏิทินในการก ากับติดตาม 
3) รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานและรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรม 
4) บันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
เพ่ือโปรดทราบ 

 

4.4 ตัวช้ีวัดที่ 4 : การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 92.16 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การตรวจสอบ และลงโทษทางวินัย
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระท าการทุจริต
อย่างจริงจัง 

  

กลุ่มงานตรวจสอบของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีความเป็น
อิสระไม่ถูกแทรกแซง ปราศจาก
อคติ  มีความเป็นกลางและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
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ตารางที่ 5 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
แบบส ารวจเชิงประจักษ์ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

ที่ได้ 
5.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบตัิงานและการใหบ้ริการ 86.64 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ
ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัตงิาน
ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

1) ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเก่ียวกับภาระงาน 
2) ประกาศมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3) หลักฐานการก ากับติดตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ 
ในการตรวจสอบการปฏิบั ติ ง านของ เจ้ าหน้ าที่ ต า มคู่ มื อ                 
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา               
มีการเผยแพร่กระบวนการอ านวย
ความสะดวกหรือการให้บริการ
ประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน 
ระยะเวลาที่ใช้ 

1) แผนภูมิการให้บริการ  

5.2 ตัวชี้วัดที่ 2 คุณธรรมการบริหารงาน 90.48 
 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2561ตามดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย                        
ในการประเมินคุณธรรมและธรรมโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

ล าดับ 
  

ดัชนี/ตัวช้ีวัด/ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรม ค่าน้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได้ คะแนนหลัง 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ) (100) ถ่วงน้ าหนัก 

1 ความโปร่งใส 26 70.91 18.44 
  1.1 การเปิดเผยข้อมูล 

 
79.45   

  1.2 การมีส่วนร่วม 
 

70.79   
  1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง   62.5   

2 ความพร้อมรับผิด 18 84.48 15.52 
  2.1 การด าเนินงานตามภารกิจ 

 
86.76   

  2.2 การปฏิบัติตามหน้าที่ 
 

74.28   
  2.3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

 
98.12   

  2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน 
 

77.25   
3 ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22 89.42 19.67 

  3.1 การรับสินบน 
 

89.42   
  3.2 กรณีจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจไม่เป็นไปตามเกณฑ์   0.00  

 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16 69.88 11.18 
  4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

 
96.87   

  4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

39.37   
  4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
58.54   

  4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 
 

92.16   
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ล าดับ 
ดัชนี/ตัวช้ีวัด/ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ที่ได้ 

(100) 
คะแนนหลัง 
ถ่วงน้ าหนัก 

5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 18 88.39 15.91 
  5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและให้บริการ 86.64   
  5.2 คุณธรรมการบริหารงาน   90.48   

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 80.41 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.41                   
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก โดยดัชนีความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงานได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 89.42 ส่วนดัชนีที่ได้คะแนนต่ าที่สุด คือ ดัชนีวัฒนธรรม                
ในองค์กรได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 69.88 แสดงเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                        
                ศรีสะเกษ เขต 4 (วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละดัชนี) 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
ประจ าปี 2558 – 2561 ได้ดังนี้ 
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ปี 2558 

ปี 2559 

ปี 2560 

ปี 2561 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4      
ประจ าปี 2558 – 2561 

ดัชนี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. ดัชนีความโปร่งใส 68.74 71.75 78.41 70.91 
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 78.08 82.23 93.46 84.48 
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 82.68 89.23 92.89 89.42 
4. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร 64.16 66.66 54.12 69.88 
5. ดัชนีคุธรรมการท างานในหน่วยงาน 86.82 79.56 88.57 88.39 

รวม 76.01 78.07 82.25 80.41 
ระดับความโปร่งใส สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

 
จากตารางที่ 3 แสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     ศรีสะเกษ เขต 4 ประจ าปี 2558 – 2561 

 จากแผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน             
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 – 2561 พบว่า ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน    
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4           
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีคะแนนลดลง โดยมีค่าคะแนนลดลงจากปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ -1.84  
คะแนน และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายดัชนีในแต่ละปีงบประมาณ บางดัชนีมีค่าคะแนนสูงขึ้น บางดัชนีมีค่าคะแนน
ลดลง ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 เปรียบเทียบได้ ดังนี้ 
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 ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน            
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561  

ดัชนี ปี 2560 ปี 2561 ค่าเปลี่ยนแปลง 
1. ดัชนีความโปร่งใส 78.41 70.91 -7.50 
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 93.46 84.48 -8.98 
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 92.89 89.42 -3.47 
4. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร 54.12 69.88 +15.76 
5. ดัชนีคุธรรมการท างานในหน่วยงาน 88.57 88.39 -0.18 

รวม 82.25 80.41 -1.84 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน            
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 มีค่าคะแนนลดลง เท่ากับ -1.84 โดย ดัชนีที่มีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นคือ 
ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร เท่ากับ +15.76 ดัชนีที่มีค่าลดลงน้อยที่สุด คือ ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
เท่ากับ -0.18  ส่วนดัชนีที่มีค่าคะแนนลดลงมากที่สุด คือ ดัชนีความพรอมรับผิด เท่ากับ -8.98 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้จ าแนกคะแนนตามแหล่งข้อมูลการประเมินผล พบว่า คะแนน
จากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Internal : IIT) ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 93.50 
คะแนน รองลงมาเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการ
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (External : EIT) ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 90.40 คะแนน และจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based : EBIT) ได้คะแนนเท่ากับ 61.82 คะแนน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ                
     พ.ศ.2561 (จ าแนกตามแหล่งข้อมูล) 
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บทที่ 4 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 80.41 ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูงมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายดัชนี พบว่า ดัชนีที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
  1.1 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ในภาพรวม
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.42 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 
  1.2 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ในภาพรวมได้คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย 88.39 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก  
  1.3 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 
84.48 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 
  1.4 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 70.91  
ซึ่งอยู่ในระดับสูง 
  1.5 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ในภาพรวมได้คะแนนร้อย
ละเฉลี่ย 69.88 ซึ่งอยู่ในระดับสูง 
 2. อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในภาพรวม ได้คะแนน        
ร้อยละเฉลี่ย 80.41 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก และเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีที่ผ่านมา 
พบว่าลดลง -1.84 คะแนน ทั้งนี้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการประเมินจากส่วนกลางมารับเอกสารแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) คณะกรรมการที่มารับเอกสารแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้ตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้จัดหาเพ่ิมเติมใน
รายการที่ไม่มี แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ออนไลน์ ในการส่งแบบ
ส ารวจไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานบางส่วนบกพร่อง ท าให้คะแนนลดลง 
  2.2 พัฒนาการของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่า ดัชนีที่มีค่าสูงขึ้นมาก ได้แก่ ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร เพ่ิมขึ้นเท่ากับ + 
15.76 เนื่องจากมีการวางแผนเตรียมการรับการประเมิน มีกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ดัชนีที่มีค่าลดลง
มากที่สุด ได้แก่ ดัชนีความพร้อมรับผิด ลดลงเท่ากับ -8.98 ซึ่งมีตัวชี้วัด 4 รายการ คือ 1) การด าเนินงานตาม
ภารกิจ 2) การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 3) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร และ 4) การจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งทุก
รายการมีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้อาจไม่เข้าใจประเด็นการพิจารณาเอกสาร หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ ท าให้เอกสารที่ส่งในระบบ ITA Online ไม่ตรงตามหัวข้อการพิจารณา ขาดความสมบูรณ์ 
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องค์ประกอบของหลักฐานไม่ครบถ้วน ท าให้ไม่ได้รับผลการพิจารณาดังที่ได้แสดงในแผนภูมิที่ 3 คะแนน
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้คะแนนเท่ากับ 61.82 น้อยที่สุดจากแหล่งข้อมูลการประเมิน 
 
 3. ปัญหาและอุปสรรค์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีดังนี้ 
 ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดแต่ละรายการไม่เข้าใจประเด็นค าถามของแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ท าให้ส่งเอกสารหลักฐาน
ผิดพลาดหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแต่ไม่ท าประกาศ ค าสั่ง สรุปรายงานผล จึงท าให้การส่งเอกสารหลักฐาน            
ไม่ครบถ้วน 

4. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานประเมินปีต่อไป 
5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานทุกกลุ่มงานมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง จึงต้อง 

ร่วมมือกันด าเนินงาน 
6. ตัวชี้วัดในการประเมินแต่ละรายการมีรายละเอียดการด าเนินงาน การก าหับติดตาม และการ 

รายงานผลทุกระยะ ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดต้องศึกษาวิธีด าเนินงานให้เข้าใจและปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเกณฑ์
จึงจะได้คะแนน 

7. ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้ต่อเนื่อง 
8. ควรน าผลงานลงเว็บไซต์ส านักงานให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากการประเมินมีการประเมินงานที่ปฏิบัติ 

มาแล้วตามปีงบประมาณ 
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ภาคผนวก 
ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
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บรรณานุกรม 

 
สพฐ. ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. รายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                      

    ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบกรมาณ พ.ศ.2561. 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์อักษรไทย.(นสพ.ฟ้าเมืองไทย).กรุงเทพมหานคร.2561 
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