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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

******************************************* 
ส่วนที่ 1 ความเป็นมา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการ   
ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั้งในระดับสำนักงานเขต
พื้นที่สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดำเนินกิจกรรมตามโครงการสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 5 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ดำเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ สพฐ.กำหนด 
ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” เพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
ในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวก 
แก่ประชาชน และให้ความสำคัญกับการป้องกันประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ก็จะทำให้ 
การทุจริตในภาพรวมลดลงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

(integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการประเมิน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และนำข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตัวช้ีวัดการประเมิน 
ตัวชี้วัดการประเมินจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1.1 การปฏิบัติหน้าที่ 
1.2 การใช้งบประมาณ 
1.3 การใช้อำนาจ 
1.4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
1.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
1.6 คุณภาพการดำเนินงาน 
1.7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
1.8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
1.9 การเปิดเผยข้อมูล 
1.10 การป้องการการทุจริต 

2. เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) จำแนกออกเป็น 3 
เครื่องมือ ดังนี้ 
  2.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ 
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 
  2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 



 3. กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากร
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีทำงานให้หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 64 คน 
  3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 58 คน 
  3.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สำหรับแบบ OIT) เก็บข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบสำรวจ OIT ในแต่ละข้อคำถาม เลือกมีหรือไม่มี เลือกมี ให้
ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท้ังสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.65  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A  
  1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนร้อยละ 95.02 ซึ่งถือ
ว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA (Excellence) โดยตัวชีว้ัด AA  โดย ตัวชี้วัด
การใช้อำนาจ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย  99.09  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัด
การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ที ่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

 ตารางที่ 1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปีปัจจุบัน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่างของ
คะแนน 

พัฒนาการ 

2559 72.03 สูง   
2560 74.54 สูง +2.54 เพ่ิมข้ึน 
2561 73.59 สูง -0.95 ลดลง 
2562 57.48 F -16.11 ลดลง 
2563 75.15 B +17.67 เพ่ิมข้ึน 
2564 95.02 AA +19.87 เพ่ิมข้ึน 

 จากตางรางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 95.02 ระดับ AA อยู่ในลำดับที่ 82  ของประเทศ โดยมี
พัฒนาการเพ่ิมขึ้น 19.87 รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดค้ะแนนร้อยละ 75.15 ระดับ B อยู่ใน
ลำดับที่ 202ของประเทศ มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น 17.67 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนนน้อยที่สุด 
รอ้ยละ57.48 ระดับ F อยู่อันดับที่ 217 ของประเทศ   ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีการพัฒนาการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนในทุก ๆ ปี   

  1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ 
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับ 
คะแนนได้ ดังนี้ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนน ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาจำแนกตามตัวชี้วัดและรายละเอียดเครื่องมือ 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได ้ เครื่องมือ ค่าน้ำหนัก คะแนนถ่วงน้ำหนัก 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 96.42 IIT 30 28.73 
2 การใช้งบประมาณ 92.78 
3 การใช้อำนาจ 99.09 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 93.67 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.93 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 98.71 EIT 30 28.61 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.05 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 94.29 
9 การเปิดเผยข้อมูล 94.64 OIT 40 37.68 

10 การป้องกันการทุจริต 93.75 
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
100 95.02 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาจำแนกตามตัวชี้วัดและรายละเอียดเครื่องมือ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนร้อยละ 95.02 พิจารณาตามรายละเอียดของ
เครื่องมือการประเมิน พบว่า แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนร้อยละ 28.73 แบบ
วัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนร้อยละ 28.61 และแบบเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ 
(OIT) ได้คะแนนร้อยละ 37.68  

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดคือ     
การใช้อำนาจ คะแนน 99.09 ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินน้อยกว่า 95.02 คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ  ได้คะแนนร้อยละ 92.78 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 93.05 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ 93.67 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องการทุจริต      
ได้คะแนนร้อยละ 93.75 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 94.29 และตัวชี้วัด  
ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 94.64 ต้องได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ดังแผนภาพที่ 1  

 

 



 
แผนภาพที่ 1 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) กำหนดขึ้นเปน็กลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งหวังให้หนว่ยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมิน 
ไดร้ับทราบผลการประเมินแนวทางการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสม ตามหลักธรรมาภิบาล อำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้สามารถเขา้ถึง 
การบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมอยา่งมีคุณภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
เห็นชอบให้หนว่ยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA ดังกล่าว 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช.กำหนด จำนวน 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือการวัดประเมินผล ทั้งในส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน( IIT) การร ับรู้ของผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)                  
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือการวัด
ประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ และเป้าหมายการผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 85 คะแนน   
ดังแผนภาพที่ 2  แผนภาพที่ 3 และแผนภาพที่ 4 

 
แผนภาพที่ 2 ตัวชี้วัดการประเมิน 

 
   แผนภาพที่ 3  เครื่องมือการประเมิน 



 
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 

 แผนภาพที่ 4 เกณฑ์การประเมิน 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 สามารถวิเคราะห์ผลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดง
ให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา (เรียงลำดับผลคะแนนจากมากไปหาน้อย)  ดังนี้ 
 ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 5 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได ้
1 การใช้อำนาจ 99.09 
2 คุณภาพการดำเนินงาน 98.71 
3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.93 
4 การปฏิบัติหน้าที่ 96.42 
5 การเปิดเผยข้อมูล 94.64 
6 การปรับปรุงระบบการทำงาน 94.29 
7 การป้องกันการทุจริต 93.75 
8 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 93.67 
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.05 

10 การใช้งบประมาณ 92.78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 

1. ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 99.09 เป็นคะแนนจากการประเมินการ 
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมไปถึงการ
ใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่งหรือการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม   
หรือพวกพ้อง ซึ่งผลการประเมิน สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 มีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจ กระบวนการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เกี ่ยวกับการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัต ิงาน             
การให้ความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคลากร ผู้บังคับบัญชาไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการ 
ไม่เอ้ือประโยชน์ต่าง ๆ ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

2. ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 98.71 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา       
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน 
คุณภาพการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ว่ายึดหลักตาม 
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
อีกท้ังมีช่องทางท่ีหลากหลาย การบริการไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ 
และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน 
  3. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 96.63 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มี
กระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงานรวมถึงมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
จากท้ังภายในและภายนอกสำนักงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต   

4. ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ  96.42 เป็นคะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว้รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้
เห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่
รู้จักกัน เป็นส่วนตัว มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ประเด็นที่ควรพัฒนาในเรื่องความมุ่งมั่น  และการใช้เท
คนโลยีในการปฏิบัติงานยังไม่เต็มที่   



  5. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 94.64    เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 Website: 
www.KKn5.go.th เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พื ้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่        
แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล           
และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน      
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

 6. ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ  94.29   เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การทำงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ 
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   
  7. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ   93.75 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้
บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า นายยงยุทธ  พรหมแก้ว ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  มีเจตจำนงในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งมีการ
มอบนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาและชุมชน ให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบในการดำเนินการบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส ส่งเสริมป้องกันการทุจริต เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม กำกับติดตาม การขับเคลื่อนจาก
นโยบาย   สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
   8. ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพยสินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ  93.67 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ 
ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการ 
ยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ประเด็นที่ควรพัฒนาคือการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไป
ปฏิบัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของสำนักงาน รวมถึง
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  9. ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 93.05 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่ 
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
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การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของ 
สำนักงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมทั้งมีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางให้ 
ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีส่วนที่ควรพัฒนาในประเด็น เรื่อง 
การให้บริการด้านการสื่อสาร ช่องทางในการสื่อสารยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่อง  
  10. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 92.78   เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้
จา่ยเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง 
ลักษณะการใช้จา่ยงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละไมเ่อ้ือประโยชน์แก่ 
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น คา่วัสดุอุปกรณ์หรือคา่เดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 
การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเซตพ้ืนที่การศึกษา 
ประผมศึกษาขอนแก่น เขต 5  เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วดัที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับผลการ
ประเมินให้ดียิ่งขึ้น คือ ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำกว่าคะแนนรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5  (ร้อยละ 95.02)  ดังนี ้
  1. ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 92.78   เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดทำประกาศมาตรการในการดำเนินการ 
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้เป็นปัจจุบัน นำผลการดำเนินการไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อย่าง
โปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเองได้  
  2. ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 93.05 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่ 
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องวางแผนการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน 
ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงาน
ด้านการบริหารของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติตต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/
การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติตต่อ สามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

3. ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพยสินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ  93.67  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาต้องดำเนินการสร้างความเข้าใจ ความตระหนักในการนำทรัพย์สิน
ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน พัฒนากระบวนการ
ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ควร
พัฒนาคือการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของสำนักงาน รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

4. ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ   93.75 
สำนักงานเขตพ้ืนที่ควรดำเนินการศึกษาข้อมูล แนวทางการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการ

เปิดเผยข้อมูลที่ขาดความสมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบควรมีการศึกษาแนวทางตามคู่มือ ประชุมวางแผนวิเคราะห์และ
วางแผนการดำเนินการใหมีความสมบูรณ์ตรงประเด็นมากขึ้น 

 
 
 
 



5. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ  94.29    
สำนักงานเขตพ้ืนที่ควรดำเนินการศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ

หรือผู้มาติดต่อ มีส่วนร่วมในการประเมิน เพ่ือให้ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการระบบการทำงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ สิ่งที่ควรพัฒนา คือ ประเด็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ยังไม่ได้นำ
เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบยังขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน   

6. ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 94.64     
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ให้ 

สาธารณชนได้รับทราบ ในประเด็นต่าง ๆ คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ 
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) ข้อมูลการบริหารงาน ได้แก่ การดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ การสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ได้แก่ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
   

มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ได้กำหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อน 

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในให้ดียิ่งขึ้น ตามตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำกว่าคะแนนรวม 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  (ร้อยละ 95.02) ดังนี้ 

1. มาตรการการใช้งบประมาณ 

2. มาตรการประสิทธิภาพการสื่อสาร 

3. มาตรการการใช้ทรัพยสินของทางราชการ 

4. มาตรการการป้องกันการทุจริต 

5. มาตรการปรับปรุงระบบการทำงาน 

6. มาตรการการเปิดเผยข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















