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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
     การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ได้ด าเนินการวิเคราะห์และประเมิน      
ความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม(ผลประโยชน์ทับซ้อน) โดยวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง
ของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
        กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
       1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พั น ธกิ จ ใน ภ าพ รวม ท่ี เกิ ด จาก เป ล่ี ย น แ ป ล งข อ งสถ าน ก าร ณ์ แ ละ เห ตุ ก าร ณ์ ภ ายน อ ก ท่ี ส่ งผ ล ต่ อ 
กลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์  โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน  ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อัน ส่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
        2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ  
        3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็น
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
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  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา  
ท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง  
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
       ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักก ารเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีบุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจหน้าท่ี ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้
เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
       กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อน  หมายถึง กระบวนการวิ เคราะห์ 
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
        การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียง             
ท่ีอาจเป็นเหตุท าให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2.  การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3.  การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 



3 
 

2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
วิธีด ำเนินกำร 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส                        
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้                     
การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจาก                               
จะเป็นหน่วยงานระดับกรม ท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช.                  
แล้ว ยังเป็นหน่วยงาน ท่ีน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส                          
ของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จ านวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็ว ในการวิเคราะห์                   
และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน มีประสิทธิภาพ               
ลดภาระงาน ด้านเอกสาร (Paperless)  

     ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับ ปี งบประมาณ                      
พ.ศ.2562 ท่ีผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนา อย่างเช่ือมโยงและต่อเนื่อง 
และท าให้ เห็ นพั ฒ น าการใน ด้ าน คุณ ธรรมและความ โปร่ ง ใสของหน่ วยงานภ าครัฐ  ไ ด้อย่ าง ชัด เจน                        
โดยมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุง
ข้อจ ากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

     1 การปฏิบัติหน้าท่ี  
     2) การใช้งบประมาณ 
     3) การใช้อ านาจ 
     4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
    5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต   
    6) คุณภาพการด าเนินงาน 
    7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร   
    8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
   9) การเปิดเผยข้อมูล  
 10) การป้องกันการทุจริต 
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              กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน  จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ 10 ตัวชี้วัด             
43 ข้อมูล ดังนี้ 
               1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency  
Assessment: IIT) จากบุคลากรของส านักงานเขตพื้น ท่ี ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการกลุ่ม ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีท างานให้กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานั้นๆ  มาเป็นระยะเวลาไม่น้อย 1 ปี                    
นับถึงวันแจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 50 ราย กลุ่มอ านวยการ                       
ได้ด าเนินการส ารวจแล้ว พบว่ามีบุคลากรตามเกณฑ์ รวมท้ังส้ิน 62 ราย  ท่ีเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ IIT                      
ด้วยตนเอง ผ่านระบบ Online ข้อค าถามของการประเมินฯ มี 5 ตัวชี้วัด (30 ประเด็นค าถาม) ประกอบด้วย  
                    ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
                    ตัวชี้วัดท่ี 2 ขบวนการใช้งบประมาณ 
                    ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ 
                    ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
                    ตัวชี้วดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
               2. แบบวัดการรับรู้ ของ ผู้มี ส่ วน ได้ ส่วน เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) จากผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดต่อ
กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นับต้ังแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สุ่มตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า  50 ตัวอย่าง กลุ่มอ านวยการได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่าง มีจ านวน 70 ราย 
ท่ีจะต้องเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเองผ่านระบบ Online ข้อค าถามของการประเมินฯ มี 3 ตัวช้ีวัด   
(15 ประเด็นค าถาม) ประกอบด้วย  
                    ตัวชี้วัดท่ี 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
                    ตัวชี้วัดท่ี 7  ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

               ตัวชี้วัดท่ี 8  การปรับปรุงระบบการท างาน 
               3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เข้าไปเปิดเผยข้อมูลต่อ  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 43 ข้อมูล 
                   ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล (33 ข้อมูล) 
                   ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และเคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online)   
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แบบ น  ำหนัก ตัวชี วัด ตัวชี วัดย่อย ข้อค ำถำม 
 
 
    IIT 

 
 

30 

การปฏิบัติหน้าท่ี - 6 
การใช้งบประมาณ - 6 

การใช้อ านาจ - 6 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ - 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 6 

 
    EIT 

 
30 

คุณภาพการด าเนินงาน - 5 
ประสิทธิภาพของการส่ือสาร - 5 

การปรับปรุงการท างาน - 5 
 
 
   OIT 

 
 

40 

 
 

การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O9) 9   
การบริหารงาน (O10 – O17) 8  

การบริหารเงินงบประมาณ (O18 – O24) 7  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 – 

O28) 
4  

การส่งเสริมความโปร่งใส (O29 – O33) 5  
การป้องกันการทุจริต การด าเนินการเพี่อป้องกันการทุจริต (O34 – O41) 8  

มาตรการภายในเพี่อป้องกันการทุจริต (O42 – 
O43) 

2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อค าถามแต่ละตัวชี้วัด 
ของแบบวัดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ท่ี ตัวชี วัด คะแนน เคร่ืองมือ กลุ่มตัวอย่ำง 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี  

 
30 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal 

Integrity and 
Transparency 

Assessment: IIT) 

บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ี ท่ีท างาน
ให้กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานั้นๆ                
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อย 1 ปี นับถึงวัน             

แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 
ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 50 ราย 

หากน้อยกว่า เก็บท้ังหมด 

2 การใช้งบประมาณ 
3 การใช้อ านาจ 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6 คุณภาพการด าเนินงาน  
30 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกก าหนดไว้ไม่น้อย
กว่า 50 ราย 

หากน้อยกว่า เก็บท้ังหมด  
7 ประสิทธิภาพของการ

ส่ือสาร 
8 การปรับปรุงการท างาน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 

40 
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทาง 

เว็บไซต์ของเขตพื้นท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
รวม 100   

 
 
 
 

 ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประมวลผลคะแนน 

เกณฑ์คะแนนและระดับผลการประเมิน 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรประเมิน 

     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์  
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผล                  
การประเมิน ดังนี้  

1. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563  ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประ เมิน ส านั ก งาน เขตพื้ น ท่ี                   
การศึกษาท้ังส้ิน 225 เขต ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 94.04 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                    
อยู่ในระดับ A (Very Good) 

2. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตการศึกษา  
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีผ่านมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2563 สรุปได้ดังนี้ 
ปีงบประมาณ ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA ล าดับที่จาก 225 เขต 

2558 71.40 - - - 
2559 79.68 เพ่ิมข้ึน +8.28 - 
2560 82.54 เพ่ิมข้ึน +2.86 129 
2561 82.43 ลดลง -.11 139 
2562 86.88 เพ่ิมข้ึน +4.45 98 
2563 94.04 เพ่ิมข้ึน +7.16 39 

3. การประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตการศึกษาประถม 
ศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นรายตัวช้ีวัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตการศึกษาการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1  และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตการศึกษาการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดังนี้ 
 

ท่ี ประเด็นตัวชี วัด คะแนน ระดับ ผล รวมคะแนนตำมผู้ให้ข้อมูล 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 96.91 AA ผ่ำน IIT  

 
27.65 

2 การใช้งบประมาณ 88.66 A ผ่ำน IIT 
3 การใช้อ านาจ 92.22 A ผ่ำน IIT 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 90.42 A ผ่ำน IIT 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.59 A ผ่ำน IIT 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 93.35 A ผ่ำน EIT  

26.89 7 ประสิทธิภาพของการส่ือสาร 88.46 A ผ่ำน EIT 
8 การปรับปรุงการท างาน 87.10 A ผ่ำน EIT 
9 การเปิดเผยข้อมูล 97.50 AA ผ่ำน OIT 39.50 

10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่ำน OIT 
รวม     94.04 
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ส่วนที่ 4 
แนวทำงกำรน ำผลกำรประเมิน ITA ไปพัฒนำ 

 
               จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ประจ าปี งบประมาณ 2563 ควรด าเนินการเพี่ อยกระดับคุณภาพและ                             
พัฒนาการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสให้ต่อเนื่อง โดยก าหนดแนวทางการน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนา 2 ประเด็นคือ แนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
               

 
 

1) ปลูกและปลุกจิตส ำนึ กกำรเป็นพลเมืองที่ ดี  มี วัฒนธรรมสุ จริต และกำรปลูกฝั ง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน ส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึ ดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าท่ีความเป็น
พลเมืองท่ีดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยการปฏิบั ติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนำค่ำนิยมของนักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ในกำรท ำตนเป็นแบบอย่ำง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมือง  
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

 

 

 

แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแต่  
ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่ เอื อต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 
ของเจ้ำหน้ำที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานท่ีโปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ  
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลท่ีมีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการท างาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการต่ืนตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสท่ีสามารถสร้างความ
เช่ือมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
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ภำคผนวก 
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คณะท ำงำน 
ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1  

 
 
ที่ปรึกษำ 

     1. นายมติชน   มูลสูตร           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1                                                  
     2.  นายมิน  ประจวบวัน         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1                                                                             
    3.  นางสาวณัฎฐิกา  ล้ิมเฉลิม    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
     4.  นางอนุนาถ  ช่ืนจิตร์         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

คณะท ำงำน 
    1.  นางสมพร  เมืองแป้น          ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      
    2.  นางวิไล  เรียนทัพ              ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ          
    3.  นางสาวอุษา  ใหญ่ไล้บาง     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ     
    4.  นางกฤษณี  เหล็กอิ่ม          ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                         
    5.  นางพะเยาว์  เอี่ยมสะอาด    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                      
    6.  นางลาวัลย์  ศรีวิเศษ          ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยกลุ่มพัฒนาครูฯ                                                                                             
    7.  นางจรรยาพร  ยอดแก้ว      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ                     
    8.  นางสาวสุกฤตภัทร  ใจรื่น    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                             
    9.  นางสมหมาย  ดอกจันทน์    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน            
   10. นายปฐม  แจ้งธรรมมา         ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี                       
   11. บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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