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คํานํา 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กําหนดเป้าหมายสําคัญในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกําหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ
และทุกภาคส่วนดําเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใส 
และเป็นธรรม รวมท้ัง กําหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตสํานึก 
การเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 
2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรม 
ที่ส่อไปในทางทุจริตและ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ โดยกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
เพ่ือจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ได้เริ่มดําเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีการประเมินในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สําหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (สําหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซต์สถานศึกษา (สําหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งน้ี 
จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

สํานักงานเตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารรายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ ดํา เ นินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ประจํ า ปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับการประเมินและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการนําผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติต่อไป 
 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาและคณะทํางานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จนบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ ณ โอกาสน้ี 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  
 
 
 
 



สารบญั 
หน้า 

คํานาํ 
สารบัญ 
บทสรุปผูบ้ริหาร 
บทที่ 1 บทนํา 
 ความเป็นมา 1 

 แนวทางการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     3 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการประเมิน ITA Online     3 

บทที่ 2 วิธีการประเมิน 
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประเมิน       5 
รายละเอียดการประเมิน ITA แต่ละตัวช้ีวัด       6 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน  
ตัวช้ีวัดการประเมิน 20 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 20 
 กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 21 
 การประมวลผลคะแนน 22 
 คะแนนและระดับผลการประเมิน 22 
 ขั้นตอนการประเมิน 24 
บทที่ 4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน ์
   ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 29 
   ผลการประเมนิในภาพรวมระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   29 
  ผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 33 

ในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
  ผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 36 

ในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จําแนกตามแหล่งข้อมลู  
  ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ   39 

สถานศึกษาออนไลน์ จําแนกตามตัวช้ีวัดการประเมิน      
บทที่ 5  สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
   สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 50 

ของสถานศึกษาออนไลน์ 
   อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 51 
   ของสถานศึกษาออนไลน์ 
 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 51 

ของสถานศึกษาออนไลน์ 
 ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 51 
 ของสถานศึกษาออนไลน์ 
 



สารบญั (ต่อ) 
 
รายชื่อคณะทํางาน 
  
ภาคผนวก 
 - ผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จํานวน 66 โรงเรยีน 
  
 

 
 



บทสรุปผู้บรหิาร 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและนําข้อเสนอแนะไปจัดทํา
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากร 
ในสถานศึกษา ที่ทํางานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 66  แห่ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 
25 คน และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา จํานวน 66 แห่ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 20 คน 
โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อํานาจ 4) การ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต  
  สําหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สรุปผลได้
ดังน้ี 
 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวม
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.67 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานอยู่ในระดับ B โดย ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 95.72 ส่วนตัวช้ีวัด 
ที่ได้คะแนนตํ่ากว่าตัวช้ีวัดอ่ืนๆ คือ ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 56.06 

1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวช้ีวัด 
ซึ่งได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังน้ี 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนา้ที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.72 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใชง้บประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.86 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.65 ซึง่อยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.64 ซึง่อยู่ใน
ระดับ A 
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.55 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ A 



 

ตัวชี้วัดที่ 6 คณุภาพการดําเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.71 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.14 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรบัปรุงระบบการทาํงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.96 ซึง่อยู่ใน
ระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยขอ้มูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 73.77 ซึ่งอยู่ในระดับ C 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 56.06 ซึ่งอยู่ในระดับ D 

1.3 สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ AA จํานวน 1 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 1.52 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จํานวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.30 สถานศึกษาที่
มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จํานวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.88 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จํานวน 
15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.73 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จํานวน 4 แห่งคิดเป็นร้อยละ 6.06 และ
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.52  
  2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ 
 2.1 ด้านบุคลากร 
  1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่ง ยังเข้าใจไม่ถูกต้อง 
เน่ืองจากเป็นการประเมินครั้งแรก 

2) สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาทําให้ไม่มีความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Online  
 2.2 ด้านเทคนิค 
  ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบางพ้ืนที่ ระบบเครือข่าย ระบบ
เว็บไซต์ของโรงเรียน ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ดีเท่าที่ควร ทําให้มีปัญหาในการตวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ (OIT) 
ได้ 

3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน ์
 3.1 ด้านบุคลากร 

1) แจ้งกระบวนการวิธีการดําเนินงานผ่านทาง Social Network /ประชุม Video Conference  
2) หากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบาย

กระบวนการข้ันตอนในการประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสานที่ปรึกษาเก่ียวกับกระบวนการ
และขั้นตอนการประเมิน 
 3.2 ด้านเทคนิค 

ที่ปรึกษาการประเมิน และ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งาน
ระบบ ITA Online  

ที่ปรึกษาการประเมิน ควรช้ีแจงและอํานวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน 
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บทท่ี 1 บทนํา 
 

ความเป็นมา 

 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง 
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอํานวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการ 
บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลา
ในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากน้ี ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสําคัญ
กับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน 
หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับย้ังการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 
ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว 
ก็จะทําใ ห้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด  ตลอดจนยังผลักดันให้ เ กิดทิศทาง 
การพัฒนาและปรับปรุงการทํางานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นอีกด้วย 

 การดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างย่ิง โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐน้ัน เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
ได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที ่
ยังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
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 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกกําหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ .ศ . 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ .ศ . 2561 – 2565) กําหนด 
ค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรม 
ที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงาน 
ที่นําเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลเ พ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จํานวน 225 เขต อย่างต่อเน่ือง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล 
ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน ป.ป.ช. โดยสํานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการ
ปรับปรุงและแนวการพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index: CPI)  
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ําซ้อนของการดําเนินการ และมุ่งเน้นการร่วมดําเนินการ
ขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์
จากการประเมิน และนําผลการประเมินไปการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับ
ประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู ้
ว่าหน่วยงานให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการ
ดําเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมท้ังต้องไม่เป็นภาระกับบุคคล 
ที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 
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แนวทางการประเมิน ITA Online ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สําหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใช้กรอบแนวทางการ
ประเมินเช่นเดียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการประเมิน
ตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างเช่ือมโยง
และต่อเน่ือง โดยมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย 
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจํากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการประเมิน ITA Online  

 ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online จําเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อน
การประเมิน ITA Online ให้สามารถดําเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
ประกอบด้วย 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นหน่วยศูนย์กลางในการกํากับติดตาม 
การประเมิน ITA Online โดยมีหน้าที่กําหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในภาพรวม รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ในการประเมิน การกํากับติดตามการประเมินและการดําเนินการต่อผลการประเมิน เพ่ือนําเสนอต่อ สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

 สํานักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทในการร่วมกําหนดแนวทางและร่วมกํากับติดตามการประเมิน 
รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆในการประเมิน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยย่อยในการดําเนินการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยมีหน้าที่กําหนดกลไกและกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนการประเมินสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 สถานศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีรับการประเมิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดให้โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 8,224 แห่ง เข้ารับการ
ประเมิน   
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สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในปีน้ี ถือเป็นการขยายผลการนําเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส มาใช้ในการประเมินสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบ
ออนไลน์เป็นคร้ังแรก หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเคร่ืองมือการประเมินอย่างต่อเน่ืองในการประเมินสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจนประสบผลสําเร็จ โดยการประเมินผ่านระบบ ITA Online ซึ่งได้ดําเนินการพัฒนา 
และออกแบบระบบการประเมินในครั้งน้ีให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนําเข้าข้อมูล 
และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในครั้งนี้ 
จะทําให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และนํากรอบการประเมินที่กําหนดไปดําเนินการจัดทํามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การปรับปรุงหน่วยงาน
และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคตอีกด้วย 
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บทท่ี 2  วิธีการประเมิน 

ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับการประเมิน 

 
 สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสํารวจของแต่ละแหล่งข้อมูล 
ที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู ้
การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเน่ืองกับเกณฑ์ 
การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับเครื่องมืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ทําให้การประเมินมีเน้ือหาครอบคลุมหลายด้าน 
ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม 
รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนําไปสู่การปรับปรุง
แก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI 
ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจําแนกตัวช้ีวัดออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อํานาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดําเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
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รายละเอียดการประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จํานวนข้อ
คําถาม 

1.การปฏิบัติหน้าที ่ IIT 1. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
    เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด 
    เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
2. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผูม้าติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
3. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 
    มุ่งผลสําเร็จของงาน 
    ให้ความสาํคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
    พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
4. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง
ดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน  
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 
    ประโยชน์อ่ืนๆ ที่คํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 
5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันใน
โอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี 
หรือไม่ 
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 
    ประโยชน์อ่ืนๆ ที่คํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 
6 บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปน้ี แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 

6 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จํานวนข้อ
คําถาม

    ประโยชน์อ่ืนๆ ที่คํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น

2.การใชง้บประมาณ IIT 7. ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ของ
สถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด 
8. สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
    คุ้มค่า 
    ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ต้ังไว้ 
9. สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
10. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
11. สถานศึกษาของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี  
มากน้อยเพียงใด 
    โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง 
12. สถานศึกษาของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
    สอบถาม 
    ทักท้วง 
    ร้องเรียน

6 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จํานวนข้อ
คําถาม

3. การใช้อํานาจ IIT 13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา             
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
16. ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทําธุระส่วนตัว 
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
17. ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทําในสิ่งที่ไม ่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
18. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาของท่าน 
มีลักษณะดังต่อไปน้ี  มากน้อยเพียงใด 
    ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ 
    มีการซื้อขายตําแหน่ง 
    เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง 

6 ข้อ 

4. การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

IIT 19. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไป
ใช้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของท่าน มีความสะดวก มาก
น้อยเพียงใด 
21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการ 
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากสถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด 
23. ท่านรูแ้นวปฏิบัติของสถานศึกษาของท่าน เก่ียวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
24. สถานศึกษาของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สนิของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนําไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ 
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

6 ข้อ 
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5. การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

IIT 25. ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาของท่าน 
ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
26. สถานศึกษาของท่าน มีการดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
หรือไม่ 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ 
 จัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
ของสถานศึกษา 
27. ปัญหาการทุจริตในสถานศึกษาของท่าน ได้รับ 
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 
28. สถานศึกษาของท่าน มีการดําเนินการดังต่อไปน้ี  
ต่อการทุจริตในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด 
 เฝ้าระวังการทุจริต 
 ตรวจสอบการทุจริต 
 ลงโทษทางวินัย  เมื่อมีการทุจริต 
29. สถานศึกษาของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบ 
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
ในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด 
30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ในสถานศึกษาของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปน้ี อย่างไร 
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
 มั่นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

6 ข้อ 

6. คุณภาพการ
ดําเนนิงาน 

EIT 1. บุคลากรในสถานศึกษาทีท่่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ทา่น ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
 เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด 
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
2. บุคลากรในสถานศึกษาทีท่่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 
3. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล 
เก่ียวกับการดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไป 
ตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

5 ข้อ 
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จํานวนข้อ
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4. ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยถูกบุคลากรใน
สถานศึกษาทีท่่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่ 
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 
    ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 
5. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด

7. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

EIT 6. การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
 มีช่องทางหลากหลาย 
7. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
8. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคําติชมหรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 
9. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคําถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 
10. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรในสถานศึกษา หรือไม ่
 

5 ข้อ 

8. การปรับปรงุ
ระบบการทํางาน 

EIT 11. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึน้ มากน้อย
เพียงใด 
12. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดําเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึน้ มากน้อย
เพียงใด 
13. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดําเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม ่
14. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วนร่วม 

5 ข้อ 
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ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของ
สถานศึกษาใหดี้ขึ้น มากน้อยเพียงใด 
15. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
มากน้อยเพียงใด

9. การเปิดเผย
ข้อมูล 
   9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

เว็บไซต์
สถานศึกษา 

1. โครงสร้าง 
       - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการ
แบ่งส่วนงานภายใน  เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และ
องค์คณะบุคคล เป็นต้น 
2. ข้อมูลผู้บรหิาร 
     - แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา 
ประกอบด้วยช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา และผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการบริหารของสถานศึกษา 
3. อํานาจหน้าที่ 
     - แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของสถานศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนด 
4. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 
      - แสดงแผนการดําเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป็นต้น และ
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 
5. ข้อมูลการติดต่อ 
        - แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังน้ี 1) ที่อยู่ 2) หมายเลข
โทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 4) ที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 5) แผนที่ต้ังของหน่วยงาน 
6. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น    
 - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

33 ข้อมูล 
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 - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 - พรบ.ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการ
และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 
(ออกตาม  มาตรา35 พรบ .ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ)  
 - กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
      แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา 
โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. Q & A 
     แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถส่ือสารให้คําตอบกับผู้
สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น 
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น และ
สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสถานศึกษา 
9. Social Network 
      แสดงเครอืข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น 
Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็น
ต้น  และสามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

9.2 การบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. แผนดําเนินงานประจําปี 
        แสดงแผนการดําเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 
1 ปี มขี้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็น
ต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 
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11. รายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน ประจําปี  
รอบ 6 เดือน 
       แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงานประจําปี มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดําเนินงาน เป็นต้น และเป็น
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563 
12. รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 
       แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี 
มีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการ
ดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น  
และ เป็นรายงานผลการดําเนินงานของปี พ.ศ. 2562 
13. คูม่ือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
       แสดงคู่มอืหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของ
สถานศึกษาทีบุ่คลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีข้อมลูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับบุคลากรในสถาน 
ศึกษา กําหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
14. คูม่ือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
       แสดงคู่มอืหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อกับ สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ
หรือติดต่อกับสถานศึกษา มขี้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสําหรับการ
ให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาทีใ่ช้ในการ
ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 
 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บรกิาร 
       แสดงข้อมูลสถิ ติการให้บริการตามภารกิจของ
สถานศึกษา และเป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2563 
16. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
       แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
อํานาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา และเป็นรายงาน
ผลของปี พ.ศ. 2562 
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17. E–Service 
       แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
ตามอํานาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  
และสามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ 
 

 
 
 

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
       แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
ระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ
ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
19. รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน 
       แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจําปี มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น และ
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
       แสดงผลการดํ า เ นินงานตามแผนการ ใ ช้ จ่ าย
งบประมาณประจําปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เ ช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 
และเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
       แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามท่ีสถานศึกษา จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
22. ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 
       แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
       แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ 
สขร.1) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่
ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ
จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) และเป็นข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจําปี 
       แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.
1) มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น และเป็น
รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 

 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่ มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็น
นโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
หรือนโยบายที่กําหนดในนามของสถานศึกษา และเป็น
นโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563 
26. การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       แสดงการดํา เ นินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดี
คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วิ นัยของบุคลากรใน  สถานศึกษา  เ ป็นต้น  เ ป็นการ
ดํา เ นินการที่ มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 25 และ
เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563 
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27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังน้ี  
 o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ  
และเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 
2563 
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
ประจําปี 
       แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เช่น ผลการ
ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
และเป็นรายงานผลการดําเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562 

9.5 การส่งเสริม
ความโปร่งใส 
 

 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
    แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน 
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดําเนินการ เป็น
ต้น 
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
     แสดงช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเ ร่ือง
ร้องเ รียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ และ
สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบประจําปี 
     แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
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ชอบของบุคลากรในสถานศึกษา มีข้อมูลความก้าวหน้าการ
จัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเร่ือง เรื่องที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี
เรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) และเป็นข้อมูลในปี 
พ.ศ. 2563

- การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
     แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของ
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือ
เช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
      แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมดําเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดําเนินการในปี 
พ.ศ. 2563 

 

10. การป้องกันการ
ทุจริต 
   10.1 การ
ดําเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34. เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 
     แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหาร สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทําอย่างน้อย 2 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดําเนินการโดยผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา 
35. การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร 
    แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดําเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส และเป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563 
36. การประเมนิความเสี่ยงการทุจริตประจําปี 
     แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความ

10 ข้อมูล 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จํานวนข้อ
คําถาม

 
 
 
 

เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น และเป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563 
37. การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
     แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของสถานศึกษา เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการดําเนินการเพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ 36 และเป็นการดําเนินการในปี 
พ.ศ. 2563 
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
     แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่าง
ชัดเจน และเป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563 
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี  
     แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น และเป็น
แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 
40. รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการ
ทุจริต ประจําปี รอบ 6 เดือน 
     แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น และ 
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2563 
41. รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี 
 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น ผล
การดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมาย เป็นต้น ใช้รายงานผลการดําเนินงาน ในปี พ.ศ. 
2562
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10.2 มาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
     แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ในปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น มีมาตรการ
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดย
มีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เก่ียวข้องการกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนด
แนวทางการกํากับ ติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น 
43. การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
     แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา มีข้อมูล
รายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 

 

หมายเหตุ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่นําข้อ 42 – 43 มาคิดคะแนนเน่ืองจากเป็นการประเมินในปีแรกของสถานศึกษา 
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบ
การประเมินในคร้ังน้ีให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งในส่วนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้องนํา
เครื่องมือการประเมิน ITA Online ไปใช้ และสถานศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้องรับการประเมิน ITA Online จาก
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนําเข้าข้อมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการ
ตอบคําถามแบบสํารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้การ
ดําเนินการประเมินสามารถทําได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการนําข้อมูลไปสู่การปรับปรุงสถานศึกษา 
ที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สําหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
ตัวชีว้ัดการประเมิน 

 ตัวช้ีวัดการประเมิน จําแนกออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อํานาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดําเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จําแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังน้ี 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อํานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ 
การทํางาน 
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 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 
กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สําหรับแบบ IIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง  บุคลากรในสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทํางานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจํานวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 
 การกําหนดขนาดตัวอย่างขั้นตํ่า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 25 
ตัวอย่าง กรณีสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จํานวนน้อยกว่า 25 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในทั้งหมด 
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
 
 2) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (สําหรับแบบ EIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา 
นับต้ังแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 
 การกําหนดขนาดตัวอย่างขั้นตํ่า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษา (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู) ตัวแทนผู้ปกครองอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด ผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ซ่ึงจะต้องไม่น้อยกว่า 20 
ตัวอย่าง  
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู ้EIT ด้วยตนเอง 
 
 3) เว็บไซต์สถานศึกษา (สําหรับแบบ OIT) 
 เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสถานศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสํารวจ หน่วยงานละ 1 ชุด 
 การตอบแบบสํารวจ OIT ในแต่ละข้อคําถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาระบุ URL 
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา ซ่ึงเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล 
โดยสถานศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URLในแต่ละข้อ 

กรณีที่สถานศึกษามีข้อจํากัดหรือเหตุผลความจําเป็น ทําให้เผยแพร่ข้อมูลได้ไม่ตรงตาม
รายละเอียดที่ กําหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ กําหนดตามแบบสํารวจ OIT ได้ 
ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจําเป็นประกอบโดยละเอียด 
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การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลําดับ ดังน้ี 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อคําถาม 
คะแนนเฉล่ียของ 

ข้อคําถามจากผู้ตอบ 
ทุกคน 

คะแนนเฉล่ียของ 
ข้อคําถามจากผู้ตอบ 

ทุกคน 
คะแนนของข้อคําถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดย่อย – – 
คะแนนเฉล่ียของ 
ทุกข้อคําถาม 
ในตัวช้ีวัดย่อย

คะแนนตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉล่ียของ 

ทุกข้อคําถามในตัวช้ีวัด
คะแนนเฉล่ียของ 

ทุกข้อคําถามในตัวช้ีวัด
คะแนนเฉล่ียของ 

ทุกตัวช้ีวัดย่อยในตัวช้ีวัด

คะแนนแบบสาํรวจ 
คะแนนเฉล่ียของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบสํารวจ
คะแนนเฉล่ียของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบสํารวจ
คะแนนเฉล่ียของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบสํารวจ
นํ้าหนักแบบสาํรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสํารวจที่ถ่วงน้ําหนักแล้ว 
 

คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล 
การประเมิน (Rating Score) โดยจําแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังน้ี 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA

85.00 – 94.99 A
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C
55.00 – 64.99 D
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F
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ขั้นตอนการประเมิน 
 สพท. ได้กําหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องดําเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยจําแนกขั้นตอนการดําเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง 
ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงดําเนินการประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วง
จะมีขั้นตอนการประเมินและกรอบระยะเวลาดําเนินการพอสังเขป ดังน้ี 
 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 

 
◊ ชี้แจงแนวการประเมิน 
◊ Workshop ระบบ ITA 
Online 2020 ให้กับ 
สพท. 225 หน่วยประเมิน 
◊ สถานศึกษานําเข้า
ข้อมูล 
◊ สถานศึกษาจัดเตรียม
Open Data  

ก.ค. 2563 สพท.เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการ
ประเมิน ITA Online ระดับ สพท. ผู้ดูแลระบบ ITA Online 
และ ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง 

16 – 21 ก.ค. 2563 สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ITA Online 2020 ให้กับ 
ผู้รับผิดชอบ 225 หน่วยการประเมิน 

3-4 ส.ค. 2563 สพท.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 
ของสถานศึกษา

ส.ค. 2563 สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ  
5-7 ส.ค. 2563 สถานศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และนําเข้า

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด        
สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ช่วงดําเนินการประเมิน 
 

◊ ตอบแบบ IIT, EIT 
◊ ทําแบบ OIT 

17-21 ส.ค. 2563 สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ

24-28 ส.ค.2563 สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) ให้สถานศึกษา
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ

1-10 ก.ย. 2563 สถานศึกษาดําเนินการตอบแบบสํารวจ OIT 
ช่วงสรุปผลการประเมิน 

 
◊ ตรวจให้คะแนนและ
ข้อเสนอแนะ 
◊ ประมวลผลการประเมิน 
◊ ประกาศผลคะแนน ITA 

21-23 ก.ย. 2563 สพท.ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน  
วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ 

28-30 ก.ย. 2563 สพท.จัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดํ า เนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

1 ต.ค. 2563 ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online 
ของสถานศึกษาและนําเสนอต่อ สพฐ. 
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ช่วงเตรียมการประเมิน 

 1. สพท. เตรียมบุคลากรผูร้บัผิดชอบและดําเนนิการในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือทําหน้าที่เป็นคณะผู้ประเมิน 
และผู้ดูแลระบบ ITA Online ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online 
ระดับ สพท. ผู้ดูแลระบบ ITA Online ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล  

สพท.ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ร่วมดําเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 2. สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ITA Online 2020 ให้กับ ผู้รับผิดชอบ 225 หน่วย
การประเมิน 
  สพท. ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท. และผู้ดูแลระบบ ITA 
Online ของ สพท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์  ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ทาง สพฐ. จัดขึ้น เพ่ือเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ ITA Online การสร้างเครื่องมือการ
ประเมิน การเช่ือมโยงเคร่ืองมือ การจัดการประมวลผลคะแนน การสรุปผลข้อมูลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ และวางแผนการดําเนินงาน 

 3. สพท.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ให้โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มเติม) 
 สพท. จัดการประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์  ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เพ่ืออธิบายการใช้งานระบบ ITA Online การกรอก
ข้อมูล การตอบแบบประเมิน การจัดทําข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา การตอบคําถามแบบสํารวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA Online ในภาพรวม 
 
 4. สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
 สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแล
ระบบของสถานศึกษา ดังน้ี 
   – กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา 
   – นําเข้าข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
   – ประสานงานในข้ันดําเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT  
   – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
   – กํากับดูแลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
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 5. สถานศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบและกรอกนําเขา้ข้อมูลผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายใน (IIT) ผา่นทางระบบ ITA Online 2020  
   ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2020 เพ่ือดําเนินการกรอกข้อมูล ดังน้ี 
   1. ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สถานศึกษา จํานวน 1-2 คน 
   2. จํานวนบุคลากรท้ังหมดของสถานศึกษา ที่ทํางานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจํานวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 เพ่ือนํามาใช้คํานวณจํานวน
ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT)   
   3. จํานวนนักเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา เพ่ือนํามาใช้คํานวณจํานวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) 
   (สพท. อาจดึงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมาเป็นฐานในการคํานวณ
จํานวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ทั้งสองแบบ)  
 
 6. สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 สถานศึกษาจะต้องดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของสถานศึกษา เพ่ือเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามประเด็นข้อคําถามของแบบสํารวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 
 

ช่วงดําเนินการประเมิน 

 1. สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้
สถานศึกษา 
 สพท.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA 
Online ในระดับสถานศึกษาไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT จะ
อยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
เข้ามาตอบในระบบ ITA Online 2020 ในช่วงเวลาที่ สพท.กําหนด 
 

 2. สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 
 จากน้ัน สถานศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 2020 
แก่บุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา
เข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 บุคลากรในสถานศึกษา จะเข้าระบบ ITA Online 2020 จาก URL หรือ QR Code และ
ประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของ
ตนเองก่อนทําแบบสํารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพ่ือป้องกันการตอบซ้ํา
ของผู้ใช้งานและเพ่ือให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่าน้ัน ไม่มีการเช่ือมโยงกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสํารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ทั้งน้ี ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษาจะมีหน้าที่กํากับติดตาม 
การประเมินตามแบบ IIT ให้ได้ตามจํานวนตัวอย่างที่ สพท. กําหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการประเมิน
ตามแบบ IIT ในระบบ ITA Online 2020 

 

 3. สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
ให้สถานศึกษา 
 สพท.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA 
Online ในระดับสถานศึกษา ไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT 
จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก เข้ามาตอบในระบบ ITA Online 2020 ในช่วงเวลาที่ สพท.กําหนด 

 4. สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT  
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 
  จากน้ัน สถานศึกษาศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 
2020 แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ อ่ืนๆ 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITA Online 2020 จาก URL และ QR Code และ
ประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตัวตนด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ของตนเองก่อนทําแบบสํารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการ 
ตอบซ้ําของผู้ใช้งานและเพ่ือให้ผลการประเมินมีความคลาดเคล่ือนน้อยที่สุดเท่าน้ัน ไม่มีการเช่ือมโยงกับข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสํารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งน้ี ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา จะมีหน้าที่กํากับติดตาม 
การประเมินตามแบบ EIT ให้ได้ตามจํานวนตัวอย่างที่ สพท. กําหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการ
ประเมินตามแบบ EIT ในระบบ ITA Online 2020 

 5. ดําเนินการตอบคําถามแบบสํารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) 
 สพท .จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ไปที่ อีเมล 
xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT จะเป็น
ช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ตอบคําถามตามแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามช่วงเวลาและแนวทางที่ สพท.กําหนด เท่าน้ัน 
 สถานศึกษาที่รับการประเมิน โดยผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา
จะต้องเข้าระบบ ITA Online 2020 เพ่ือตอบคําถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน 
ใน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน 
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวช้ีวัด
การป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ มาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
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ช่วงสรปุผลการประเมิน 
 1. ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน  
 สพท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ ์
ที่กําหนดและให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 2. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  สพท. ดําเนินการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดทําเป็นรูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล ภายหลังจาก 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ที่กําหนดและให้คะแนน 
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 3. ประกาศผลการประเมิน ITA และนําเสนอผลต่อ สพฐ. 
 สพท. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สถานศึกษาได้รับทราบ รวมถึงนําเสนอผลการดําเนินงานต่อ สพฐ. 
และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนของหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทท่ี 4 
ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์

 
ข้อมูลพืน้ฐานของผูเ้ข้ารับการประเมิน 

  1.1  ผู้รับการประเมินแบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 
Assessment Online (IIT Online) จํานวน 3,235 คน 

  1.2  ผู้รับการประเมินแบบสํารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 
Assessment Online (EIT Online) จํานวน 6,740 คน 

  1.3  สถานศึกษาที่รับการประเมิน Open Data Integrity  
and Transparency Assessment (OIT) จํานวน 66  แห่ง 

 
 ผลการประเมินในภาพรวมระดับสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา   
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ในภาพรวมระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.67 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานอยู่ในระดับ B โดย ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 95.72  
ส่วนตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนตํ่ากว่าตัวช้ีวัดอ่ืนๆ คือ ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 56.06 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนา้ที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.72 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใชง้บประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.86 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 93.65 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 88.64 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.55 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 6 คณุภาพการดําเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.71 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 86.14 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรบัปรุงระบบการทาํงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 86.96 ซึง่อยู่
ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยขอ้มูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 73.77 ซึ่งอยู่ในระดับ C 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 56.06 ซึ่งอยู่ในระดับ D 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในภาพรวมระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา (วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด) 

 
 

 จากแผนภูมิพบว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.67 ซึ่งอยูในระดับ B และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายตัวช้ีวัด พบว่า 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่   ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 95.72  
รองลงมา คือ ตัวช้ีวัดการใช้อํานาจ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.65 
ตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.71 
ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทจุริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.55 
ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.64 
ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการทํางาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.96 
ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.86 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.14 
ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมล   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 73.77 
และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนตํ่าสุด ร้อยละเฉลี่ย 56.06 ตามลําดับ 

 
 

95.72 93.65 90.71 90.55 88.64 86.96 86.86 86.14

73.77

56.06

84.69
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ตารางแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในภาพรวมระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา (วิเคราะห์ตามค่าน้ําหนักคะแนนของแต่ละแหลง่ขอ้มูล) 
แหล่งข้อมูล ค่าน้าํหนักคะแนน คะแนนท่ีได้ คิดเปน็ร้อยละ

IIT 30 27.33 91.08 
EIT 30 26.38 87.94 
OIT 40 25.97 64.92 

 
แผนภูมิแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
ในภาพรวมระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

(วิเคราะห์ตามค่าน้าํหนักคะแนนของแตล่ะแหล่งข้อมูล) 

 
 
จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา วิเคราะห์ตาม 
ค่านํ้าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีสัดส่วนค่านํ้าหนักคะแนนสูงสุด ได้แก่  
แบบ IIT มีค่านํ้าหนักคะแนน 30 (คิดเป็นร้อยละ 27.33) รองลงมา ได้แก่ แบบ EIT  มีค่านํ้าหนักคะแนน 30  
(คิดเป็นร้อยละ 26.38) และ แบบ OIT มีค่านํ้าหนักคะแนน 40 (คิดเป็นร้อยละ 25.97) มีสัดส่วนค่า
นํ้าหนักคะแนนตํ่าสุด 
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แผนภูมิแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์  
(จําแนกตามระดับคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงาน) 

   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จํานวน 66 โรงเรียน 

พบว่า  
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ AA  มีจํานวน 1  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 1.52 
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ A มีจํานวน 20 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 30.30 
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ B มีจํานวน 25 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 37.88 
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ C มีจํานวน 15 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 22.73 
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ D  มีจํานวน 4 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 6.06 
และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ E  มีจํานวน 1 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 1.52 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน ์
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนทั้งสิ้น 66 แห่ง มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา  

ตารางแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เรียงตามรายชื่อสถานศึกษา)
ลําดับ รายชื่อสถานศกึษา คะแนน ITA ระดับ 

1 สุราษฎร์ธานี 71.83 C 
2 สุราษฎร์พิทยา 79.57 B 
3 เมืองสุราษฎร์ธานี 73.64 C 
4 สุราษฎร์พิทยา ๒ 87.07 A 
5 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี 78.39 B 
6 สุราษฎร์ธานี ๒ 83.95 B 
7 กาญจนดิษฐ ์ 90.05 A 
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 76.35 B 
9 ท่าอุแทพิทยา 77.30 B 
10 ท่าเฟืองวิทยา 83.85 B 
11 ปากแพรกวิทยาคม 68.85 C 
12 เกาะสมุย 89.40 A 
13 ทีปราษฎร์พิทยา 59.80 D 
14 เกาะพะงันศึกษา 64.98 D 
15 ท่าฉางวิทยาคาร 80.47 B 
16 ไชยาวิทยา 87.92 A 
17 ท่าชนะ 82.00 B 
18 คีรีรัฐวิทยาคม 80.42 B 
19 บ้านตาขุนวิทยา 88.22 A 
20 รัชชประภาวิทยา 64.97 D 
21 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก 84.85 B 
22 เขาพนมแบกศกึษา 69.06 C 
23 มัธยมบ้านทําเนียบ 70.40 C 
24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 84.52 B 
25 พนมศึกษา 82.90 B 
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ลําดับ รายชื่อสถานศกึษา คะแนน ITA ระดับ 
26 พุนพินพิทยาคม 82.12 B 
27 นํ้ารอบวิทยา 97.20 AA 
28 ท่าสะท้อนวิทยา 86.54 A 
29 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 92.90 A 
30 ตะกุกใต้ศึกษา 66.22 C 
31 มัธยมวิภาวดี 79.31 B 
32 บ้านเสด็จพิทยาคม 87.32 A 
33 บ้านนาสาร 94.29 A 
34 บ้านนาวิทยาคม 70.12 C 
35 เคียนซาพิทยาคม 68.88 C 
36 เวียงสระ 81.57 B 
37 พระแสงวิทยา 70.43 C 
38 พรุพีพิทยาคม 85.97 A 
39 พ่วงพรมครวิทยา 90.42 A 
40 คลองฉนวนวิทยา 94.10 A 
41 บางสวรรค์วิทยาคม 76.48 B 
42 ควนสุบรรณวิทยา 78.10 B 
43 ท่าชีวิทยาคม 74.62 C 
44 ชัยบุรีพิทยา 81.06 B 
45 ศรียาภัย 68.87 C 
46 สอาดเผดิมวิทยา 56.95 D 
47 ปากนํ้าชุมพรวิทยา 84.46 B 
48 ทุ่งคาพิทยาคาร 87.38 A 
49 ศรียาภัย ๒ 87.00 A 
50 ท่าแซะรัชดาภิเษก 80.73 B 
51 ท่าข้ามวิทยา 51.75 E 
52 หงษ์เจริญวิทยาคม 79.46 B 
53 ปะทิววิทยา 88.25 A 
54 มาบอํามฤตวิทยา 84.40 B 
55 สวนศรีวิทยา 89.65 A 
56 ปากนํ้าหลังสวนวิทยา 74.51 C 
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ลําดับ รายชื่อสถานศกึษา คะแนน ITA ระดับ 
57 ชลธารวิทยา 91.70 A 
58 เมืองหลังสวน 89.95 A 
59 ละแมวิทยา 76.10 B 
60 พะโต๊ะวิทยา 85.01 A 
61 สวีวิทยา 78.76 B 
62 นาสักวิทยา 94.89 A 
63 ด่านสวีวิทยา 66.73 C 
64 เขาทะลุพิทยาคม 70.60 C 
65 ครนพิทยาคม 68.12 C 
66 ทุ่งตะโกวิทยา 84.69 B 

คะแนนเฉลี่ย 79.67 B 
 

  
จากตารางแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์  ประจํา ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2563 ( เรียงตามรายช่ือสถานศึกษา )  พบว่า  สถานศึกษา 
ที่มีคะแนนรวมอยู่ในระดับ AA จํานวน 1  แห่ง มีคะแนนรวมอยู่ในระดับ A จํานวน 20 แห่ง มีคะแนนรวมอยู ่
ในระดับ B จํานวน 25 แห่ง มีคะแนนรวมอยู่ในระดับ C จํานวน 15 แห่ง มีคะแนนรวมอยู่ในระดับ D จํานวน                 
4 แห่ง และมีคะแนนรวมอยู่ในระดับ E จํานวน 1 แห่ง  
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ จําแนก
ตามแหล่งข้อมูล 

 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา จําแนกตาม
แหล่งข้อมูล ได้แก่ 
 1) กลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา (Internal) 
 2) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากสถานศึกษา (External)  
 3) การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา (Open Data) 

ตารางแสดง คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เรียงตามรายชื่อสถานศึกษา) 

ลําดับ รายชื่อสถานศกึษา IIT EIT OIT คะแนน ITA ระดับ 
1 สุราษฎร์ธานี 25.18 24.16 22.48 71.83 C 
2 สุราษฎร์พิทยา 25.94 24.30 29.33 79.57 B 
3 เมืองสุราษฎร์ธานี 27.23 24.43 21.98 73.64 C 
4 สุราษฎร์พิทยา ๒ 29.71 27.91 29.46 87.07 A 
5 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี 23.70 26.82 27.87 78.39 B 
6 สุราษฎร์ธานี ๒ 27.32 25.11 31.53 83.95 B 
7 กาญจนดิษฐ ์ 29.13 28.49 32.43 90.05 A 
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 28.14 29.84 18.37 76.35 B 
9 ท่าอุแทพิทยา 26.94 26.07 24.30 77.30 B 
10 ท่าเฟืองวิทยา 28.39 27.60 27.87 83.85 B 
11 ปากแพรกวิทยาคม 25.75 23.16 19.93 68.85 C 
12 เกาะสมุย 27.24 26.61 35.56 89.40 A 
13 ทีปราษฎร์พิทยา 26.63 23.02 10.15 59.80 D 
14 เกาะพะงันศึกษา 25.34 24.41 15.24 64.98 D 
15 ท่าฉางวิทยาคาร 27.67 25.55 27.26 80.47 B 
16 ไชยาวิทยา 25.46 24.90 37.56 87.92 A 
17 ท่าชนะ 24.65 23.12 34.22 82.00 B 
18 คีรีรัฐวิทยาคม 22.37 23.54 34.51 80.42 B 
19 บ้านตาขุนวิทยา 28.76 26.96 32.50 88.22 A 
20 รัชชประภาวิทยา 29.43 29.82 5.72 64.97 D 
21 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก 29.01 30.00 25.84 84.85 B 
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ลําดับ รายชื่อสถานศกึษา IIT EIT OIT คะแนน ITA ระดับ 
22 เขาพนมแบกศกึษา 28.03 28.90 12.13 69.06 C 
23 มัธยมบ้านทําเนียบ 26.90 21.71 21.78 70.40 C 
24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 26.76 27.00 30.76 84.52 B 
25 พนมศึกษา 28.40 26.51 27.98 82.90 B 
26 พุนพินพิทยาคม 26.76 23.43 31.93 82.12 B 
27 นํ้ารอบวิทยา 29.07 29.72 38.41 97.20 AA 
28 ท่าสะท้อนวิทยา 29.62 26.76 30.17 86.54 A 
29 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 29.65 28.41 34.84 92.90 A 
30 ตะกุกใต้ศึกษา 27.26 25.73 13.23 66.22 C 
31 มัธยมวิภาวดี 28.10 25.94 25.28 79.31 B 
32 บ้านเสด็จพิทยาคม 24.52 25.77 37.04 87.32 A 
33 บ้านนาสาร 28.33 29.92 36.04 94.29 A 
34 บ้านนาวิทยาคม 29.00 29.78 11.33 70.12 C 
35 เคียนซาพิทยาคม 25.66 23.99 19.22 68.88 C 
36 เวียงสระ 27.07 24.50 30.00 81.57 B 
37 พระแสงวิทยา 28.14 29.10 13.18 70.43 C 
38 พรุพีพิทยาคม 28.75 27.55 29.97 85.97 A 
39 พ่วงพรมครวิทยา 29.35 29.52 31.56 90.42 A 
40 คลองฉนวนวิทยา 29.57 29.03 35.50 94.10 A 
41 บางสวรรค์วิทยาคม 29.77 29.51 17.20 76.48 B 
42 ควนสุบรรณวิทยา 28.59 29.84 19.67 78.10 B 
43 ท่าชีวิทยาคม 26.61 28.11 19.90 74.62 C 
44 ชัยบุรีพิทยา 22.64 21.37 37.06 81.06 B 
45 ศรียาภัย 25.62 24.96 18.28 68.87 C 
46 สอาดเผดิมวิทยา 26.50 24.60 5.85 56.95 D 
47 ปากนํ้าชุมพรวิทยา 26.88 28.21 29.37 84.46 B 
48 ทุ่งคาพิทยาคาร 29.55 28.41 29.42 87.38 A 
49 ศรียาภัย ๒ 27.76 28.67 30.57 87.00 A 
50 ท่าแซะรัชดาภิเษก 25.89 23.67 31.17 80.73 B 
51 ท่าข้ามวิทยา 27.44 21.05 3.26 51.75 E 
52 หงษ์เจริญวิทยาคม 26.84 24.17 28.45 79.46 B 
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ลําดับ รายชื่อสถานศกึษา IIT EIT OIT คะแนน ITA ระดับ 
53 ปะทิววิทยา 28.46 26.93 32.87 88.25 A 
54 มาบอํามฤตวิทยา 24.61 22.86 36.93 84.40 B 
55 สวนศรีวิทยา 29.23 25.87 34.56 89.65 A 
56 ปากนํ้าหลังสวนวิทยา 26.74 30.00 17.76 74.51 C 
57 ชลธารวิทยา 29.15 29.86 32.68 91.70 A 
58 เมืองหลังสวน 29.38 24.64 35.93 89.95 A 
59 ละแมวิทยา 27.81 24.13 24.16 76.10 B 
60 พะโต๊ะวิทยา 23.59 23.82 37.60 85.01 A 
61 สวีวิทยา 25.71 22.54 30.51 78.76 B 
62 นาสักวิทยา 28.10 28.17 38.63 94.89 A 
63 ด่านสวีวิทยา 28.82 28.55 9.36 66.73 C 
64 เขาทะลุพิทยาคม 25.41 24.47 20.72 70.60 C 
65 ครนพิทยาคม 28.72 28.21 11.19 68.12 C 
66 ทุ่งตะโกวิทยา 28.70 29.75 26.24 84.69 B 

คะแนนเฉลี่ย 27.33 26.38 25.97 79.67 B 
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ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน ์จําแนกตาม
ตัวชี้วัดการประเมิน 

 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
จําแนกตามตัวช้ีวัดการประเมิน พบว่า ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่  
ได้คะแนนเท่ากับ 95.72 รองลงมา คือ ตัวช้ีวัดการใช้อํานาจ  ได้คะแนนเท่ากับ 93.65 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.71 
ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทจุริต   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.55 
ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.64 
ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการทํางาน   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.96 
ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.86 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.14 
ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 73.77 
และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนตํ่าสุด ร้อยละเฉลี่ย 56.06 ตามลําดับ  

ดังแสดงในตารางที่ 5 
 

ตารางแสดง สรุปภาพรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ จําแนกตามตัวช้ีวัดการประเมิน 

คะแนน ITA เท่ากับ 79.67 ระดับ B 

ตัวชี้วัด 
คะแนนตัวชี้วัด       

(ร้อยละ) 
ระดับผลการประเมิน 

การปฏิบัติหน้าที่ 95.72 AA 
การใช้อํานาจ 93.65 B 
คุณภาพการดําเนินงาน 90.71 B 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.55 B 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 88.64 B 
การใช้งบประมาณ 86.86 B 
การเปิดเผยข้อมูล 73.77 C 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.14 A 
การปรับปรุงระบบการทํางาน 86.96 A 
การป้องกันการทุจริต 56.06 D 

คะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ) เฉลี่ย 79.67 B 
 
หมายเหตุ :  1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวช้ีวัดที่ถ่วงนํ้าหนักแล้ว 

2. คะแนนตัวช้ีวัดเป็นการคํานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคําถามจากทุกแบบสํารวจ 
          ในตัวช้ีวัดที่ยังไม่ได้ถ่วงนํ้าหนักสําหรับการเปรียบเทียบในแต่ละตัวช้ีวัด 

เมื่อทําการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ตามตัวช้ีวัดการประเมินทั้ง 10 ตัวช้ีวัด สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังน้ี 
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ระดับ AA จํานวน 41 แห่ง
62.12%

ระดับ A จํานวน 
25 แห่ง
37.88%

 
1) การปฏิบัติหน้าที ่

เป็นตัวช้ีวัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล
การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 95.72 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100  
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนตํ่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 86.51 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ AA จํานวน 41 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.12 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จํานวน 25 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.88  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที ่
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2) การใช้งบประมาณ 
เป็นตัวช้ีวัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล

การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 86.86 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนตํ่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 65.49 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ AA จํานวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จํานวน 31 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.97 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จํานวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.24 และ
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.61  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัดการใชง้บประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 

ระดับ AA จํานวน 12 
แห่ง, 18.18%

ระดับ A จํานวน 31 แห่ง, 
46.97%

ระดับ B จํานวน 16 
แห่ง, 24.24%

ระดับ C จํานวน 7 แห่ง, 
10.61%
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ระดับ AA จํานวน 35 แห่ง, 
53.03%

ระดับ A จํานวน 26 แห่ง, 
39.39%

ระดับ B จํานวน 5 แห่ง, 
7.58%

3) การใช้อํานาจ 
เป็นตัวช้ีวัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล

การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 93.65 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนตํ่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 76.33 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ AA จํานวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.03 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จํานวน 26 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.39 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.58  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัดการใชอํ้านาจ 
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ระดับ AA จํานวน 18 แห่ง, 
27.27%

ระดับ A จํานวน 27 แห่ง, 
40.91%

ระดับ B จํานวน 18 แห่ง, 
27.27%

ระดับ C จํานวน 3 แห่ง, 4.55%

4) การใช้ทรพัย์สินของราชการ 
เป็นตัวช้ีวัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล

การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 88.64 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนตํ่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 70.69 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ AA จํานวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.27 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จํานวน 27 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.91 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จํานวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.55  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัดการใชท้รัพย์สินของราชการ 
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ระดับ AA จํานวน 24 แห่ง, 
36.36%

ระดับ A จํานวน 26 แห่ง, 
39.39%

ระดับ B จํานวน 14 แห่ง, 
21.21%

ระดับ C จํานวน 2 แห่ง, 
3.03%

5) การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 
เป็นตัวช้ีวัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล

การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 90.55 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนตํ่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 67.58 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ AA จํานวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จํานวน 26 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.39 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จํานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.21 และ
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.03  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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6) คุณภาพการดําเนินงาน 

เป็นตัวช้ีวัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษา โดยผล
การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 90.71 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนตํ่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 70.86 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ AA จํานวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จํานวน 28 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.42 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จํานวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.70 และ
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.52  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนนิงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ AA จํานวน 24 แห่ง, 
36.36%

ระดับ A จํานวน 28 แห่ง, 
42.42%

ระดับ B จํานวน 13 แห่ง
, 19.70%

ระดับ C จํานวน 1 แห่ง, 
1.52%
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7) ประสทิธิภาพการสื่อสาร 
เป็นตัวช้ีวัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษา โดยผล

การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 86.14 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนตํ่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 64.33 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ AA จํานวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.24 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จํานวน 19 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.79 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จํานวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.82 
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จํานวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.64 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ D จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.52  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัดประสทิธิภาพการสือ่สาร 

 
 
 

 
 
 

ระดับ AA จํานวน 16 แห่ง, 
24.24%

ระดับ A จํานวน 19 แห่ง, 
28.79%

ระดับ B จํานวน 21 แห่ง, 
31.82%

ระดับ C จํานวน 9 แห่ง, 
13.64%

ระดับ D จํานวน 1 แห่ง, 1.52%
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ระดับ AA จํานวน 18 แห่ง, 
27.27%

ระดับ A จํานวน 17 แห่ง, 
25.76%

ระดับ B จํานวน 25 แห่ง, 
37.88%

ระดับ C จํานวน 6 แห่ง, 
9.09%

8) การปรับปรุงระบบการทาํงาน 
เป็นตัวช้ีวัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษา โดยผล

การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 86.96 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนตํ่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 68.58 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ AA จํานวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.27 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จํานวน 17 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.76 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จํานวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.88 และ
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จํานวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.09  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัดการปรบัปรุงระบบการทํางาน 
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ระดับ AA จํานวน 5 แห่ง, 
7.58%

ระดับ A จํานวน 17 แห่ง, 
25.76%

ระดับ B จํานวน 17 แห่ง, 
25.76%

ระดับ C จํานวน 12 
แห่ง, 18.18%

ระดับ D จํานวน 5 แห่ง, 
7.58%

ระดับ E จํานวน 3 แห่ง, 
4.55%

ระดับ F จํานวน 7 แห่ง, 
10.61%

9) การเปิดเผยข้อมูล 
เป็นตัวช้ีวัดที่ประเมินจากหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา โดยผลการประเมิน 

ในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 73.77 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 คะแนน 
และสถานศึกษาที่ได้คะแนนตํ่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 16.30 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ AA จํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.58 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จํานวน 17 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 25.76 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จํานวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.76 
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จํานวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ D จํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.58 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จํานวน 3 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 4.55 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.61 

 
 

แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัดการเปดิเผยข้อมูล 
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10) การป้องกันการทุจริต 
เป็นตัวช้ีวัดที่ประเมินจากหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา โดยผลการประเมิน 

ในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 56.06 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 คะแนน 
และสถานศึกษาที่ได้คะแนนตํ่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 0.00 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 
AA จํานวน  8 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  12.12 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ  A จํานวน  9 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 13.64 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จํานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.12 
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จํานวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ E จํานวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.64 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จํานวน 21 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 31.82  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัดการปอ้งกันการทุจรติ 

 
 
 
 
 
 

ระดับ AA จํานวน 8 แห่ง, 
12.12%

ระดับ A จํานวน 9 แห่ง, 
13.64%

ระดับ B จํานวน 8 แห่ง, 
12.12%

ระดับ D จํานวน 11 แห่ง, 
16.67%

ระดับ E จํานวน 9 แห่ง, 
13.64%

ระดับ F จํานวน 21 แห่ง, 
31.82%
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 66 แห่ง สรุปผลการประเมินฯ ดังน้ี 
 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวม

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.67 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน อยู่ในระดับ B โดย ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 95.72 ส่วนตัวช้ีวัดที่ได้
คะแนนตํ่ากว่าตัวช้ีวัดอ่ืนๆ คือ ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 56.06 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จําแนกเป็น
รายตัวชี้วัด พบว่า ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.72 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวช้ีวัดการใช้อํานาจ      ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.65 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.71 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทจุริต    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.55 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.64 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการทํางาน     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.96 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.86 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.14 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล      ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 73.77 ซึ่งอยู่ในระดับ C 
และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 56.06 ซึ่งอยู่ในระดับ D 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จํานวน 66 แห่ง 

พบว่า สถานศึกษาที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน อยู่ในระดับ AA จํานวน 1 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 1.52 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จํานวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.30 สถานศึกษา
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จํานวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.88 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C 
จํ านวน  15 แห่ ง  คิด เ ป็นร้อยละ  22.73 สถานศึกษาที่ มี ผลคะแนนอยู่ ในระ ดับ  D จํ านวน  4 แห่ ง 
คิดเป็นร้อยละ 6.06 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.52  
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 อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยภาพรวมระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.67 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
อยู่ในระดับ B ซึ่งถือเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลและโรงเรียนทั่วไปในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก  
 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนสูง เน่ืองจากสถานศึกษามีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและ
ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและ
บุคลากรภายในสถานศึกษาอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความชัดเจน 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินที่กําหนดไว้  
 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนตํ่า ส่วนหน่ึงเน่ืองจาก แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องเตรียมการค่อนข้างมาก ทําให้สถานศึกษาบางแห่ง
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการประเมินทําให้ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ไม่ตรงตามข้อพิจารณา หรือขาดความสมบูรณ์ไม่ครบตามองค์ประกอบที่กําหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับการพิจารณา
ให้คะแนนในรายการดังกล่าว  

ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์  
 ด้านบคุลากร 
  1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่ง ยังเข้าใจไม่
ถูกต้อง 

2) สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาทําให้ไม่มีความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Online  
 ด้านเทคนิค 
  ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบางพ้ืนที่ 

 
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน ์

 ด้านบคุลากร 
1)  แจ้ งกระบวนการ วิ ธีการดํ า เ นินงานผ่านทาง  Social Network /ประชุม  Video 

Conference  
2) หากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบาย

กระบวนการข้ันตอนในการประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสานที่ปรึกษาเก่ียวกับ
กระบวนการและขั้นตอนการประเมิน 
 ด้านเทคนิค 

ที่ปรึกษาการประเมิน และ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งาน
ระบบ ITA Online  

ที่ปรึกษาการประเมิน ควรช้ีแจงและอํานวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน 
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รายชื่อคณะทํางาน 
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รายชื่อคณะทาํงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์  

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ที่ปรึกษา 

1. นายประพัทธ์  รัตนอรุณ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 

2. นายวิฑูรย์  เพ็ชรประภัสสร  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

3. นายวิเชียร  ศรีแก้วแฝก  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

4. นายชัยณรงค์  ช่างเรือ   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 

คณะทาํงานตรวจ ประมวลผล และสรปุผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของ
สถานศึกษาออนไลน ์

1.  นายชัยณรงค์  ช่างเรือ   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

2.  นางอารี  ชนะสงคราม   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

3.  นางบุษกร  เพ็ชรพวง   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

4.  นางสาวฐิติพร  บุญษร   นักวิชาการศึกษาชํานายการพิเศษ 
5.  นางกันทนา จันทร์ทอง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

6.  นางศษิตาโลกถวิล   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

7.  นายสมศักด์ิ  เข็มขาว   นิติกรชํานาญการพิเศษ 

8.  นายเฉลิมชัย  นาคสวาท  นิติกรชํานาญการ 
9.  นางณัฐติกา  หอมประกอบ  ศึกษานิเทศก์ 

10. นางสุจินต์  ภิญญานิล   ศึกษานิเทศก์ 

11. นางวัชรี  แสงอรุณ   ศึกษานิเทศก์ 

12. นายประสทิธ์ิ  ขาวทอง  ศึกษานิเทศก์ 

13. นางสาวนันท์นภัส  สิทธิการ  ศึกษานิเทศก์ 

14. นางพจณิชา  รอดภัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

15. นางสาวทพิย์ธิภา  ปานราม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

16. นายสุวัฒน์  พันธฤทธ์ิ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

17. นางสาวอุรีรัช  ขันติไชย  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 

18. นางสาวพรทิพย์  พวงเดช  นักจิตวิทยาโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

19. นางณัฐจารักษ์ โสมติด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

20. นางสาวพรพรรณ ไตรมงคลเจริญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

21. นางสาวนฤมล  ทองสุข  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

22. นางจารุวรรณ  ณ  นคร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

23. นางสุพรพงศ์ ชัยดํารงฤทธ์ิ  นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ 

24. นางสาวนันทวดี บุญจุ่น  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

25. นายสญัญลักษณ์  เมืองโคตร  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
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คณะทาํงานตรวจ ประมวลผล และสรปุผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของ
สถานศึกษาออนไลน ์ (ต่อ) 
 

26. นางปราณีต  เนตรพุกกณะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

27. นางอรฉัตร  สขุนิตย์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

28. นายศักดา  ชินทัตโต   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
 

คณะทาํงานจัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของสถานศึกษา
ออนไลน ์

1.  นายชัยณรงค์  ช่างเรือ   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

2.  นางสาวฐิติพร  บุญษร   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

3.  นางอรฉัตร  สุขนิตย์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

4.  นายศักดา  ชินทัตโต   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

5.  นางณัฐติกา  หอมประกอบ  ศึกษานิเทศก์ 
 

คณะทาํงานออกแบบและดูแลระบบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของ
สถานศึกษาออนไลน ์

1.  นายศักดา  ชินทัตโต   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

2.  นางสาวฐิติพร  บุญษร   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

3.  นางอรฉัตร  สุขนิตย์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

4.  นายเฉลิมชัย  นาคสวาท  นิติกรชํานาญการ 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 66 โรงเรียน 
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รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 


