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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
เพ่ือบริหารจัดการและก าหนดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปรง่ใส ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
------------------------------------ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ถูกก าหนดขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 26564)  ถือเป็นการยกระดับการประเมินฯ ให้ เป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับ
การประเมิน ได้ทราบผลการประเมินและน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้เครื่องมือการประเมินตามท่ี
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศให้สูงขึ้น   ในส่วนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จึงได้พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาต่อเนื่องมาตลอดทุกปี   โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้พัฒนาและออกแบบระบบการประเมินฯ โดย
ก าหนดระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตัวชี้วัดการประเมิน และเครื่องมือการประเมิน  ดังนี้  

ตัวชี้วัดการประเมิน  
  ตัวชี้วัดท่ี 1  การปฏิบัติหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดท่ี 2  การใช้งบประมาณ 
  ตัวชี้วัดท่ี 3  การใช้อ านาจ 
  ตัวชี้วัดท่ี 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ตัวชี้วัดท่ี 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
  ตัวชี้วัดท่ี 7  ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
  ตัวชี้วัดท่ี 8  การปรับปรุงระบบการท างาน 
  ตัวชี้วัดท่ี 9  การเปิดเผยข้อมูล 
  ตัวชี้วัดท่ี 10  การป้องกันการทุจริต  

   
 

 



 
 

เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency  

Assessment : IIT)  ส าหรับประเมินฯ ตัวช้ีวัดท่ี 1 – 5   โดยให้บุคลากรภายในส านักงานฯ ท่ีมาปฏิบัติงานใน
หน่วยงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT)  

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment  
: EIT) ส าหรับประเมินฯ ตัวชี้วัดท่ี 6 – 8  โดยให้บุคลากรภายนอกส านักงานฯ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากร ในสังกัด ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT)    
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
:OIT)  ส าหรับประเมินฯ ตัวช้ีวัดท่ี 9 – 10  โดยหน่วยงานผู้รับการประเมินฯ น าข้อมูลตามตัวช้ีวัดท่ี 9 – 10  
เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักงานฯ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  
   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน 
                ระดับประเทศ 

ระดับ จ านวนเขตพื้นท่ีการศึกษา ร้อยละ 

AA 82  เขตพื้นท่ีการศึกษา 36.44 

A 122  เขตพื้นท่ีการศึกษา 54.22 

B 19  เขตพื้นท่ีการศึกษา 8.44 

C 2  เขตพื้นท่ีการศึกษา 0.89 

D   

E   

F   

 
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   ได้คะแนนร้อยละ 
96.53  ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ AA  ล าดับท่ี 45 จากจ านวน 225 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินฯ   โดยตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวช้ีวัดท่ี 10 การ
ป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 100  ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้
งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 85.69    

 
 
 



 
 

แผนภาพที่ 1.1  ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

 
 

1.3 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ใน  ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน (2560-2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่างของคะแนน พัฒนาการ 

2560 79.10 สูง   

2561 89.67 สูงมาก +10.57 เพิ่มข้ึน 

2562 93.65 A +3.98 เพิ่มข้ึน 

2563 91.42 A -2.23 ลดลง 

2564 96.53 AA +5.11 เพิ่มข้ึน 

 
1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์         

รายตัวชี้วัด 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน  เป็นรายตัวช้ีวัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เรียงตามล าดับคะแนน ได้ดังนี้ 
(เกณฑ์การผ่าน 85 คะแนน) 
 

ล าดับท่ี ตัวชี้วัดท่ี ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 9 การเปิดเผยข้อมูล 100 AA  

2 10 การป้องกันการทุจริต 100 AA  

 
 



 
 
 

ล าดับท่ี ตัวชี้วัดท่ี ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

3 6 คุณภาพการด าเนินงาน 99.08 AA  

4 8 การปรับปรุงการท างาน 98.78 AA  

5 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 98.15 AA  

6 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 94.98 A  

7 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 89.92 A  

8 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.65 A  

9 3 การใช้อ านาจ 88.57 A  

10 2 การใช้งบประมาณ 85.69 A  

หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00-100.00 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 

 
 

ตารางท่ี 1.1  ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
(ผลการประเมินฯ ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด)  

ท่ี ตัวชี้วัด 
คะแนน ระดับ 
ปี 2564 คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 94.98 A 

2 การใช้งบประมาณ 85.69 A 

3 การใช้อ านาจ 88.57 A 

4 การใช้ทรัพย์ของทางราชการ 89.92 A 
 



 
 
 

ท่ี ตัวชี้วัด 
คะแนน ระดับ 
ปี 2564 คะแนน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.65 A 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 99.08 AA 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.15 AA 

8 การปรับปรุงการท างาน 98.78 AA 

9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 AA 

10 การป้องกันการทุจริต 100.00 AA 

  ผลการประเมิน ITA 96.53 AA 
 
แผนภาพที่ 1.2  ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
(วิเคราะห์ปผลการประเมินฯ ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด)  

 
 
 
2. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   แยก
ตามค่าน้ าหนักคะแนนและคะแนนที่ได้ของแต่ละแหล่งข้อมูล  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน  ท่ีได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ แบบประเมิน OIT  ซึ่งมีค่าน้ าหนักคะแนน 40   คะแนนท่ีได้ 40 (คิดเป็น
ร้อยละ 100)  คะแนนรองลงมาได้แก่ แบบประเมิน EIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนนท่ีได้ 29.60 (คิดเป็นร้อย
ละ 98.67) และคะแนนต่ าสุด ได้แก่ แบบประเมิน IIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนนท่ีได้ 26.93 (คิดเป็น     
ร้อยละ 89.77)      
 



 
 
ตารางท่ี 2.1  ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
(วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนและคะแนนท่ีได้ของแต่ละแหล่งข้อมูล)  

 แหล่งข้อมูล ค่าน้ าหนักคะแนน คะแนนท่ีได้ คิดเป็นร้อยละ 

IIT 30 26.93 89.77 

EIT 30 29.60 98.67 
OIT 40 40.00 100 

 
แผนภาพที่ 2.1  ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
(วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนและคะแนนท่ีได้ของแต่ละแหล่งข้อมูล)  

 
 
 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ย้อนหลัง 3 ปี  ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2564   

3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินฯ ตามค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล(แบบประเมินฯ) 
พบว่า  
  (1) การประเมินตามแบบ IIT  คะแนนการประเมินตามค่าน้ าหนักคะแนนของปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ได้ 26.93 คะแนน  ลดลงจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีได้ 29.10 คะแนน และลดลง
จากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีได้ 28.40 คะแนน     
 
 



 
 
 

(2) การประเมินตามแบบ EIT  คะแนนการประเมินตามค่าน้ าหนักคะแนนของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ได้ 29.60 คะแนน  เพิ่มข้ึนจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีได้ 27.35 คะแนน และ
เพิ่มข้ึนจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีได้ 29.58 คะแนน     

(3) การประเมินตามแบบ OIT  คะแนนการประเมินตามค่าน้ าหนักคะแนนของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ได้ 40 คะแนน  เพิ่มขึ้นจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีได้ 37.20 คะแนน และ
เพิ่มข้ึนจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีได้ 33.50 คะแนน     

 
ตารางท่ี 3.1  ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2564 
(วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล)  

 
 

 
3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินฯ ตามค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด พบว่า  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  คะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนนร้อยละ 
94.98  ลดลงจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีได้คะแนนร้อยละ 
99.03 และ 97.60  ตามล าดับ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  คะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนนร้อย
ละ 85.69  ลดลงจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีได้คะแนนร้อย
ละ 94.69 และ 91.08  ตามล าดับ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  คะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนนร้อยละ 
88.57  ลดลงจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีได้คะแนนร้อยละ 
97.13 และ 95.29  ตามล าดับ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  คะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้
คะแนนร้อยละ 89.92  ลดลงจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีได้
คะแนนร้อยละ 96.58 และ 95.65  ตามล าดับ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  คะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้
คะแนนร้อยละ 89.65  ลดลงจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีได้
คะแนนร้อยละ 97.63 และ 93.76  ตามล าดับ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  คะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนน
ร้อยละ 99.08  เพิ่มขึ้นจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีได้
คะแนนร้อยละ 94.69 และ 98.76  ตามล าดับ 

 
 



 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนน

ร้อยละ 98.15  เพิ่มขึ้นจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีได้คะแนนร้อยละ 88.27 และ ลดลง
จากคะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีได้คะแนนร้อยละ 98.52 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน  คะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนน
ร้อยละ 98.78  เพิ่มขึ้นจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีได้
คะแนนร้อยละ 90.56 และ 97.93  ตามล าดับ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  คะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนนร้อยละ 
100  เพิ่มข้ึนจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีได้คะแนนร้อยละ 
96.25 และ 92.50  ตามล าดับ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  คะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนน
ร้อยละ 100  เพิ่มข้ึนจากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีได้คะแนน
ร้อยละ 89.73 และ 75.00 ตามล าดับ 

 ตารางท่ี 3.2  ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2564 
(วิเคราะห์ตามค่าคะแนนร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด)  

 
 

3.3 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2564  พบว่า  

 (1) ผลลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ได้คะแนน  96.53  (คะแนนเต็ม 100)  มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น จากคะแนนการ
ประเมินฯของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ท่ีได้คะแนน 93.65 และ 91.42  ตามล าดับ    

(2) คะแนนประเมินฯ ตามแบบประเมิน EIT และ แบบประเมิน OIT   มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นจาก
คะแนนการประเมินฯปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563   แต่คะแนนการประเมินฯตามแบบ
ประเมิน IIT  กลับมีพัฒนาการท่ีลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญ จากคะแนนการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 



 

 
(3) คะแนนประเมินฯ ในตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน, ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการ

ท างาน,  ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น จากการ
ประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(4) คะแนนประเมินฯ ในตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี, ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ, ตัวช้ีวัดท่ี 
3 การใช้อ านาจ, ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  และตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ในการ
ประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีพัฒนาการท่ีลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญ จากคะแนนการประเมินของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(5) คะแนนประเมินฯ ในตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น จากคะแนน
การประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แต่มีพัฒนาการท่ีลดลงเล็กน้อย จากคะแนนประเมินฯ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563   
 
4. วิเคราะห์ จุดแข็ง/จุดอ่อน หรือ ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น จากผลการประเมิน ITA  ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ตัวช้ีวัดท่ี 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ  26.93  (เป็นคะแนนท่ีได้ท าการคูณค่า
น้ าหนักแล้ว)  ซึ่งตัวชี้วัดท่ี 1 – 5 ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  95  อยู่ในระดับ A    บ่งช้ีให้เห็นว่าบุคลากรและการ
ด าเนินงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตามตัวช้ีวัดดังกล่าว มีประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  ในประเด็นตัวชี้วัดท่ี 1 – 5   ดังต่อไปนี้ 

    (1) ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่  ในเรื่องการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนด ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม มุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว รวมท้ัง
พร้อมรับผิดหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  รวมท้ังการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆท่ีอาจค านวณ
เป็นเงินได้เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน  

    (2) ประเด็นการใช้งบประมาณ    ในเรื่องการด าเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณ อย่างคุ้มค่า ไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ัง ไม่ใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
รวมทั้งไม่มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ  การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการเปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักงาน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ สอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 

    (3) ประเด็นการใช้อ านาจ  ในเรื่องเกี่ยวกับการได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าท่ี การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การใช้อ านาจ การส่ังการในลักษณะ
ท่ีอาจเป็นธุระส่วนตัว หรือให้ท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต รวมท้ัง การบริหารงานบุคล 
     (4) ประเด็นประเด็นการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การ
ไม่เอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง รวมท้ังการขออนุญาตเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง  การให้มีขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ี
สะดวก มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  รวมท้ังมีระบบการก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
    (5) ประเด็นการแก้ไขปัญหาการทุจริต   ในเรื่องการมีส่วนร่วมและรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน  รวมท้ังการมีส่วนร่วมและรับรู้ในการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต และการ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   การแก้ไขปัญหาการทุจริต  การเฝ้าระวัง
การทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษเมื่อมีการทุจริต 
 
 
 



 
 

4.2  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวช้ีวัดท่ี 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ  29.60  (เป็นคะแนนท่ีได้ท าการคูณค่า
น้ าหนักแล้ว)  ซึ่งตัวชี้วัดท่ี 6 – 8 ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ  95  อยู่ในระดับ AA    บ่งช้ีให้เห็นว่าบุคลากรและการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  มีประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง  ซึ่งประชาชนหรือ
ผู้มารับบริการในหน่วยงาน มีความเช่ือมั่น ไว้วางใจ และพอใจ ท่ีสูงมาก  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

     (1)  ประเด็นคุณภาพการด าเนินงาน  ในเรื่องการให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน
และตามก าหนดเวลา ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการร้องขอให้จ่ายหรือให้ เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ การอนุญาต 

     (2) ประเด็นประสิทธิภาพการสื่อสาร  ในเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน มีความชัดเจน 
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย  มีช่องทางการรับฟังค าติชม หรือความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน  
และมีการช้ีแจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย  รวมท้ังมีช่องทางให้ประชาชนหรือผู้มารับบริการของ
หน่วยงาน สามารถติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

     (3) ประเด็นการปรับปรุงระบบการท างาน  ในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ วิธีการ ข้ันตอน ท่ีดีขึ้น  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานและการให้บริการ  รวมท้ังเปิดโอกาส
ให้เข้ามาส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานและการบริการของหน่วยงาน   

4.3  ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดท่ี 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ  40  (เป็นคะแนนท่ีได้ท าการคูณค่าน้ าหนัก
แล้ว) )  ซึ่งตัวช้ีวัดท่ี 9 – 10 ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ  95   อยู่ในระดับ AA    บ่งช้ีให้เห็นว่าบุคลากรและการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ในตัวช้ีวัดดังกล่าว  มีประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง 
ซึ่งมีการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นดังต่อไป สูงมาก   

     (1) ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการของหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน(การ
ปฏิบัติการ/การให้บริการ) การบริหารเงินงบประมาณ(แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี/การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส(การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต/การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)   

     (2) ประเด็นการป้องกันการทุจริต  ได้แก่ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต(เจตจ านงสุจริต/การ
ประเมินความเส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร/แผนป้องกันการทุจริต)  มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต(มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน) เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
 
5. แนวทางการพัฒนาหรือมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน   
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ให้ดีขึ้น 

 5.1 ประเด็นตามตัวชี้วัด ท่ีต้องได้รับการแก้ไขพัฒนาโดยเร่งด่วน  คือ ประเด็นตามตัวช้ีวัดท่ี 1 – 5  โดย
ต้ังเป้าหมายของการพัฒนาในแต่ละตัวช้ีวัดไว้ท่ี ร้อยละ  95 (เป็นคะแนนท่ียังไม่ได้คูณค่าน้ าหนักคะแนน)  ซึ่ง
จะต้องด าเนินการพัฒนาหรือจัดท ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานตามตัวช้ีวัดท่ี 
1 – 5  ให้ดีขึ้น   ดังนี้ 

5.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่    โดยด าเนินการกิจกรรมพัฒนาสู่การปฏิบัติและมาตรการ  ดังนี้  
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และปลุกจิตส านึกใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน ในเรื่องการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ี
ก าหนด ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม มุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว รวมท้ังพร้อมรับผิด
หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  รวมท้ังการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน  



 
 

(2) จัดท าและด าเนินการ  มาตรการป้องกันการรับสินบน   เพื่อป้องกันการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการอื่นๆ  และป้องกันไม่ให้มีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 

5.1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   โดยด าเนินการกิจกรรมพัฒนาสู่การปฏิบัติและมาตรการ  ดังนี้ 
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในเรื่อง เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  และให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรในเรื่องการด าเนินงานใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ อย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ัง  ไม่ใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  รวมท้ังไม่มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เดินทาง เป็นต้น    

(2) จัดท าและด าเนินการ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัด
จ้าง/การจัดหาพัสดุ มีความโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และสามารถตรวจสอบได้  
รวมท้ังมีมาตรการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ สอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน 
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 

5.1.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ   โดยด าเนินการกิจกรรมพัฒนาสู่การปฏิบัติและมาตรการ ดังนี้ 
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการได้รับมอบหมาย

งานตามต าแหน่งหน้าท่ี การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อให้
ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม    

(2) จัดท าและด าเนินการ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการส่ังการใน
ลักษณะท่ีอาจเป็นธุระส่วนตัว หรือให้ท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต รวมท้ังมาตรการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคลเพื่อป้องกันการถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง และการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง 

 5.1.4 ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ    โดยด าเนินการกิจกรรมพัฒนา ดังนี ้
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างจิตส านึกในการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่เอา

ทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง รวมท้ังให้มีการขออนุญาตเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 

(2) จัดท าและด าเนินการ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม  หรือคู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้มีข้ันตอนการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีสะดวก มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  รวมท้ังมีระบบการก ากับดูแลตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชนส่์วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

 5.1.5 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต    โดยด าเนินการกิจกรรมพัฒนา ดังนี ้  
(1) จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงาน มีส่วนร่วมและรับรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

การทุจริตของหน่วยงาน  รวมท้ังมีส่วนร่วมและรบัรู้ในการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต และ
การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  

(2) จัดท าและด าเนิน มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   เพื่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
การเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษเมื่อมีการทุจริต เพื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน
เช่ือมั่นว่าสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ จะมีการด าเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา และมีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง นอกจากนั้น ให้มีด าเนินการท่ีน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  



 
 

5.2 ประเด็นตามตัวช้ีวัด ท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  คือ ประเด็นตามตัวช้ีวัดท่ี 6 -10  โดย
ต้ังเป้าหมายของการพัฒนาในแต่ละตัวช้ีวัดไว้ท่ี ร้อยละ  95 (เป็นคะแนนท่ียังไม่ได้คูณค่าน้ าหนักคะแนน)  ซึ่ง
จะต้องด าเนินการพัฒนาหรือจัดท ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานตามตัวช้ีวัดท่ี 
6-10  ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  คือ 

ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน  การให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและตาม
ก าหนดเวลา ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการร้องขอให้จ่ายหรือให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ การอนุญาต 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน มีความชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย  มีช่องทางการรับฟังค าติชม หรือความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน  และมีการช้ีแจง
และตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย  รวมท้ังมีช่องทางให้ประชาชนหรือผู้มารับบริการของหน่วยงาน สามารถ
ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการ วิธีการ 
ขั้นตอน ท่ีดีขึ้น  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานและการให้บริการ  รวมท้ังเปิดโอกาสให้เข้ามาส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานและการบริการของหน่วยงาน   

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการของหน่วยงาน   โดยด าเนินการเปิดเผยข้อมูลการด าเนิน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน(การปฏิบัติการ/
การให้บริการ) การบริหารเงินงบประมาณ(แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี/การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส(การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/การ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยด าเนินการกิจกรรมและมาตรการของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   ได้แก่ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต(เจตจ านงสุจริต/การประเมิน
ความเส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร/แผนป้องกันการทุจริต)  มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต(มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน) เพื่อป้องกันการทุจริต  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

โดยด าเนินการกิจกรรมพัฒนา ดังนี ้  

(1) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้รับรู้ถึงการด าเนินการตาม
ภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  และมีส่วนร่วมและรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงาน   รวมท้ังให้มีส่วนร่วมและรับรู้ในการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต และ
การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  

(2) จัดท าและด าเนิน  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และ
คุณธรรมการท างาน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด   รวมท้ัง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงาน และเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานของ
รัฐท่ีพึงมีต่อประชาชน  โดยการเปิดเผยข้อมูลท่ีจ าเป็นและเช่ือถือได้ต่อสาธารณะได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนการวางระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก ได้รับข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา    

 
 
 
 
 



 



 

 
 



 
 
 



 
 




