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ค าน า 

 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ก ำหนดเป้ำหมำยส ำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภำครัฐมีควำมโปร่งใสปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้ง      
สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกรภำครัฐ โดยก ำหนดมำตรกำรให้หน่วยงำน
ภำครัฐและทุกภำคส่วนด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมควำมสุจริตควำมซื่อสัตย์ควำมโปร่งใส 
และเป็นธรรม รวมทั้ง ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำให้เกิดควำมโปร่งใส 3 ประกำร ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตส ำนึก 
กำรเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและกำรปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ  
2. ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำดปรำศจำกพฤติกรรม  
ที่ส่อไปในทำงทุจริตและ 3. ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เอ้ือต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ โดยก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
เพ่ือจะได้ทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงกำรพัฒนำ ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงำน ในด้ำนคุณธรรม        
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ได้เริ่มด ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดให้มีกำรประเมิน           
ในรูปแบบออนไลน์ โดยประเมินจำกแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (ส ำหรับแบบ IIT)                 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (ส ำหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซต์สถำนศึกษำ (ส ำหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนน
ครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรรำยงำนผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถำนศึกษำในฐำนะหน่วยงำนที่รับกำรประเมินและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ในกำรน ำผลกำรประเมินไปวำงแผนปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนในระดับนโยบำย   
และระดับปฏิบัติต่อไป 
 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษำและคณะท ำงำนทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ จนบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ ณ โอกำสนี้ 
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 ควำมเป็นมำ 1 

 แนวทำงกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563     3 
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรประเมิน ITA Online     3 

บทที่ 2 วิธีการประเมิน 
ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรประเมิน       5 
รำยละเอียดกำรประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด       6 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน  
ตัวชี้วัดกำรประเมิน 20 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 20 
 กลุ่มประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 21 
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 กำรรำยงำนผลกำรประเมิน 22 
 ขั้นตอนกำรประเมิน 24 
บทที่ 4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
   ข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้เข้ำรับกำรประเมิน 29 
   ผลกำรประเมินในภำพรวมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   29 
  ผลคะแนนรวมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 33 

ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์  
  ผลคะแนนรวมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 34 

ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ จ ำแนกตำมแหล่งข้อมูล  
  ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ   35 

สถำนศึกษำออนไลน์ จ ำแนกตำมตัวชี้วัดกำรประเมิน      
บทที่ 5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
   สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 46 
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บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์      
เพ่ือประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ       
ในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและน ำข้อเสนอแนะ    
ไปจัดท ำมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ทั้งในระดับนโยบำยและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้ง    
น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรประเมิน ได้แก ่
บุคลำกรในสถำนศึกษำ ที่ท ำงำนให้กับสถำนศึกษำมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 23 แห่ง ๆ ละ   
ไม่น้อยกว่ำ 25 คน และกลุ่มผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถำนศึกษำ จ ำนวน 23 แห่ง ๆ ละ           
ไม่น้อยกว่ำ 20 คน โดยมีกรอบกำรประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 2) กำรใช้งบประมำณ        
3) กำรใช้อ ำนำจ 4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน     
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 9) กำรเปิดเผยข้อมูล และ 10) กำรป้องกัน   
กำรทุจริต  
  ส ำหรับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ สรุปผล 
ได้ดังนี ้
 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 1.1 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ โดยภำพรวม
ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.46 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ A โดย ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 94.63 ส่วนตัวชี้วัด 
ที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.89 

1.2 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำเป็นรำยตัวชี้วัด 
ซึ่งได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถำนศึกษำ 
และจำกเอกสำรหลักฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลของสถำนศึกษำ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.63 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.88ซึ่งอยู่ในระดับ B 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.82 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.82 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ B 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.89 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ B 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.46  
ซึ่งอยู่ในระดับ A 

  ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 81.71  
ซึ่งอยู่ในระดับ B 
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  ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.06  

ซึ่งอยู่ในระดับ B 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.25  

ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.89  

ซึ่งอยู่ในระดับ B 
1.3 สถำนศึกษำได้คะแนนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ AA จ ำนวน 3 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 13.04 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จ ำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.17 
สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.04 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ C จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.04 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จ ำนวน 2 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 8.70 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 และสถำนศึกษำ
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 
  2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ 
 2.1 ด้านบุคลากร 
  1) ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรประเมิน ITA Online ของสถำนศึกษำบำงแห่ง ยังเข้ำใจไม่
ถูกต้อง 

2) สถำนศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรผู้รับผิดชอบหลักในกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำท ำให้ไม่มีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน ITA Online  
 2.2 ด้านเทคนิค 
  ควำมยุ่งยำกในขั้นตอนกำรตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบำงพ้ืนที ่

3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ 
 3.1 ด้านบุคลากร 

1) แจ้งกระบวนกำรวิธีกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำง Social Network /ประชุม Video 
Conference  

2) หำกสถำนศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบำย
กระบวนกำรขั้นตอนในกำรประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสำนที่ปรึกษำเกี่ยวกับ
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรประเมิน 
 3.2 ด้านเทคนิค 

ที่ปรึกษำกำรประเมิน และ สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมิน ควรมีกำรทบทวนวิธีกำรใช้งำน
ระบบ ITA Online  

ที่ปรึกษำกำรประเมิน ควรชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตอบแบบประเมิน
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ความเป็นมา 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต  และเป็นกลไกในกำรสร้ำง 
ควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ
จะต้องด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน ได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำง
ในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
และที่ผ่ำนมำพบว่ำ หลำยหน่วยงำนน ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐไปเป็นกรอบในกำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรกำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
เกิดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชน  ให้เข้ำถึง            
กำรบริกำรสำธำรณะด้วยควำมเป็นธรรมผ่ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน  มีกำรประกำศขั้นตอน          
และระยะเวลำในกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน นอกจำกนี ้ในด้ำนบริหำรจัดกำรในหน่วยงำน ก็ยังพบว่ำหน่วยงำน
ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันในประเด็นที่อำจเป็นควำมเสี่ยงหรือเป็นช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริต    
กำรรับสินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน          
ที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงเท่ำทันสถำนกำรณ์ ซ่ึงเมื่อหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศมีกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก     
ในลักษณะดังกล่ำว ก็จะท ำให้กำรทุจริตในภำพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิด   
ทิศทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนในภำพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
อีกด้วย 

 กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่ำนมำ ถือว่ำประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงยิ่ง โดยได้รับ 
ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำร่วมเป็นอย่ำงดี และได้รับเสียงสะท้อนว่ำกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน
ได้มีกำรตรวจสอบและสอบทำนตนเอง มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลในส่วนที่  
ยังขำดตกบกพร่อง มีกำรพัฒนำระบบงำนให้เกิดควำมโปร่งใส มีกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเป็นธรรมทั้งต่อบุคลำกรในหน่วยงำนและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนได้เป็นอย่ำงดี 

 

 



2 
 

 

  

 ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
ได้ถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำน 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก ำหนด 
ค่ำเป้ำหมำยให้หน่วยงำนภำครัฐที่มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดับกรม 
ที่รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงำน 
ที่น ำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ไปขยำยผลเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ของหน่วยงำนในสังกัด โดยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ จ ำนวน 225 เขต อย่ำงต่อเนื่อง และได้พัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส    
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดกำรพัฒนำนวัตกรรม     
กำรประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือควำมสะดวกในกำรจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำรวิเครำะห์และ
ประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลำจริง (Real-time system) และกำรประเมินมีประสิทธิภาพ 
ลดภำระงำนด้ำนเอกสำร (Paperless) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินโดยปรับปรุงระบบ
กำรเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำน ป.ป.ช. โดยส ำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำนภำครัฐ ได้พัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริตของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตำมทิศทำงของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเครำะห์ผลกำรวิจัยเรื่องแนวทำง        
กำรปรับปรุงและแนวกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  (Corruption Perceptions Index: 
CPI) ของประเทศไทยให้สู งขึ้น  และพัฒนำเกณฑ์กำรประเมิน ให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริ ตเชิงรุก                
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรบูรณำกำรเครื่องมือส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำกหน่วยงำน
อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือให้ เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรด ำเนินกำร  และมุ่ งเน้น                
กำรร่วมด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนธรรมำภิบำลในภำพรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงำนรำชกำรที่ได้รับ      
กำรประเมิน ได้ประโยชน์จำกกำรประเมิน และน ำผลกำรประเมินไปกำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพ    
ในกำรปฏิบัติงำน และได้รับประโยชน์ในมุมของกำรสื่อสำรภำพลักษณ์องค์กร โดยเฉพำะกำรแสดง ให้สังคม  
และสำธำรณชนรับรู้ว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
อย่ำงไร และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ไม่เป็นต้นทุนหรือภำระของหน่วยงำนมำกเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภำระ
กับบุคคลที่เข้ำร่วมกระบวนกำรประเมินด้วย 
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แนวทางการประเมิน ITA Online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ส ำหรับเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใช้กรอบแนวทำง    
กำรประเมินเช่นเดียวกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมิน ได้ทรำบผล     
กำรประเมินตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะน ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
อย่ำงเชื่อมโยงและต่อเนื่อง โดยมีกำรปรับปรุงในรำยละเอียดของระเบียบวิธีกำรประเมินและประเด็น        
กำรประเมินเล็กน้อย เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ำกัดของกำรประเมินให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online  

 ในกำรขับเคลื่อนกำรประเมิน ITA Online จ ำเป็นที่จะต้องมีหลำยหน่วยงำนร่วมกันขับเคลื่อน
กำรประเมิน ITA Online ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเรียบร้อยและเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
ประกอบด้วย 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยศูนย์กลำงในกำรก ำกับติดตำม 
กำรประเมิน ITA Online โดยมีหน้ำที่ก ำหนดกลไกและกระบวนกำรในกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรม  
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ในภำพรวม รวมไปถึงหลักกำรและ หลักเกณฑ์  
ต่ำง ๆ ในกำรประเมิน กำรก ำกับติดตำมกำรประเมินและกำรด ำเนินกำรต่อผลกำรประเมิน เพ่ือน ำเสนอต่อ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

 ส านักงาน ป.ป.ช. มีบทบำทในกำรร่วมก ำหนดแนวทำงและร่วมก ำกับติดตำมกำรประเมิน 
รวมไปถึงกำรประสำนงำนในระหว่ำงกระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรประเมิน 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นหน่วยย่อยในกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรม           
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ โดยมีหน้ำที่ก ำหนดกลไกและกระบวนกำรในกำร
ขับเคลื่อนกำรประเมินสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย คือ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 สถานศึกษา เป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่รับกำรประเมิน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 8,224 แห่ง เข้ำรับ     
กำรประเมิน   
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ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในปีนี้  ถือเป็นกำรขยำยผลกำรน ำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรม           
และควำมโปร่งใส มำใช้ในกำรประเมินสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      
ในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก หลังจำกที่ได้มีกำรปรับปรุงเครื่องมือกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่องในกำรประเมิน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจนประสบผลส ำเร็จ โดยกำรประเมินผ่ำนระบบ ITA Online ซึ่งได้ด ำเนินกำร
พัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินในครั้งนี้ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ลดควำมยุ่งยำก ซับซ้อนในกำรน ำเข้ำข้อมูล 
และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในครั้งนี้ 
จะท าให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และน ากรอบการประเมินที่ก าหนดไปด าเนินการจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง ได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การปรับปรุงหน่วยงาน
และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคตอีกด้วย 
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บทที่ 2  วิธีการประเมิน 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน 

 
 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำวิธีกำรประเมินให้เกิดกำรยกระดับค่ำคะแนน
ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม          
โดยได้ศึกษำข้อมูลจำกผลกำรวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้       
กำรทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งกำรวิจัยดังกล่ำวได้สังเครำะห์ประเด็นกำรส ำรวจของแต่ละ
แหล่งข้อมูลที่องค์กรควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International) น ำมำใช้ในกำรประเมินดัชนี   
กำรรับรู้กำรทุจริต ประกอบกับกำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรเพ่ิมเติม กำรเชื่อมโยงให้เกิดควำมต่อเนื่องกับ   
เกณฑ์กำรประเมินเดิม และกำรเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ท ำให้กำรประเมินมีเนื้อหำครอบคลุม
หลำยด้ำน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรทุจริต ทั้งที่มีลักษณะกำรทุจริตทำงตรง            
และกำรทุจริตทำงอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน     
ในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อ
กำรยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยำวได ้โดยจ ำแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 2) กำรใช้งบประมำณ 
 3) กำรใช้อ ำนำจ 
 4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
 7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
 8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 9) กำรเปิดเผยข้อมูล 
 10) กำรป้องกันกำรทุจริต 
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รายละเอียดการประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

1.การปฏิบัติ
หน้าที ่

IIT 1. บุคลำกรในสถำนศึกษำของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำ
ติดต่อตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
    เป็นไปตำมข้ันตอนที่ก ำหนด 
    เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
2. บุคลำกรในสถำนศึกษำของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำ
ติดต่อ ทั่ว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำร     ส่วนตัวอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 
3. บุคลำกรในสถำนศึกษำของท่ำน มีพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 
    มุ่งผลส ำเร็จของงำน 
    ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว 
    พร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง 
4. บุคลำกรในสถำนศึกษำของท่ำน มีกำรเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จำก
ผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน    กำรอนุมัต ิอนุญำต หรือ
ให้บริกำร หรือไม่ 
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 
    ประโยชน์อื่นๆ ทีค่ ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับ
ควำมบันเทิง เป็นต้น 
5. นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ให้กันในโอกำส
ต่ำง ๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือ
ให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลำกรในสถำนศึกษำ
ของท่ำนมีกำรรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 
    ประโยชน์อื่นๆ ทีค่ ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับ
ควำมบันเทิง เป็นต้น 
6 บุคลำกรในสถำนศึกษำของท่ำน มีกำรให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและ
คำดหวัง ให้มีกำรตอบแทนในอนำคต หรือไม่ 
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 
    ประโยชน์อื่นๆ ทีค่ ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับ

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

ควำมบันเทิง เป็นต้น 
2.การใช้
งบประมาณ 

IIT 7. ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ของ
สถำนศึกษำของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 
8. สถำนศึกษำของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
    คุ้มค่ำ 
    ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีตั้งไว้ 
9. สถำนศึกษำของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่มหรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 
10. บุคลำกรในสถำนศึกษำของท่ำน มีกำรเบิกจ่ำยเงินที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ครุภัณฑ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ฯลฯ มำกน้อยเพียงใด 
11. สถำนศึกษำของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และ
กำรตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
    โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง 
12. สถำนศึกษำของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำน มีส่วนร่วม 
ในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 
    สอบถำม 
    ทักท้วง 
    ร้องเรียน 

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

3. การใช้อ านาจ IIT 13. ท่ำนได้รับมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรมมำก
น้อยเพียงใด 
14. ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของ
ผลงำนอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 
15. ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ        กำร
ฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ  อย่ำงเป็นธรรม 
มำกน้อยเพียงใด 
16. ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด 
17. ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมี
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด 
18. กำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำของท่ำน          มี
ลักษณะดังต่อไปนี้  มำกน้อยเพียงใด 
    ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ 
    มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง 
    เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

6 ข้อ 

4. การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

IIT 19. บุคลำกรในสถำนศึกษำของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร
ไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 
20. ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำร  ไปใช้
ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำของท่ำน มีควำมสะดวก  มำกน้อยเพียงใด 
21. ถ้ำต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ฏิบัติงำน บุคลำกร  
ในสถำนศึกษำของท่ำน มีกำรขออนุญำต     อย่ำงถูกต้อง มำกน้อย
เพียงใด 
22. บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สิน   ของ
รำชกำรไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้องจำกสถำนศึกษำของ
ท่ำน มำกน้อยเพียงใด 
23. ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของสถำนศึกษำของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 
24. สถำนศึกษำของท่ำน มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือ 
พวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 
 

6 ข้อ 

5. การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

IIT 25. ผู้บริหำรสูงสุดของสถำนศึกษำของท่ำน ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด 

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

26. สถำนศึกษำของท่ำน มีกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในสถำนศึกษำให้
มีประสิทธิภำพ 
 จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
สถำนศึกษำ 
27. ปัญหำกำรทุจริตในสถำนศึกษำของท่ำน ได้รับกำรแก้ไข            
มำกน้อยเพียงใด 
28. สถำนศึกษำของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ ต่อกำรทุจริต
ในสถำนศึกษำ มำกน้อยเพียงใด 
 เฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 ตรวจสอบกำรทุจริต 
 ลงโทษทำงวินัย  เมื่อมีกำรทุจริต 
29. สถำนศึกษำของท่ำน มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของ ฝ่ำย
ตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ         ไปปรับปรุง
กำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในสถำนศึกษำ มำกน้อยเพียงใด 
30. หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้น        ใน
สถำนศึกษำของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ 
อย่ำงไร 
 สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก 
 สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้ 
 มั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ 
 มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

6. คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

EIT 1. บุคลำกรในสถำนศึกษำที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่
ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
 เป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด 
 เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
2. บุคลำกรในสถำนศึกษำที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน
กับผู้มำติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่ำงเทำ่เทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 
3. บุคลำกรในสถำนศึกษำที่ท่ำนติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/
ให้บริกำรแก่ท่ำนอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มำก
น้อยเพียงใด 
4. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกบุคลำกรในสถำนศึกษำที่
ท่ำนติดต่อ ร้องขอให้จ่ำยหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับกำร
ปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่ 
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 

5 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

    ประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น        กำรลด
รำคำ กำรให้ควำมบันเทิง เป็นต้น 
5. สถำนศึกษำที่ท่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก มำกน้อยเพียงใด 

7. ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

EIT 6. กำรเผยแพร่ข้อมูลของสถำนศึกษำที่ท่ำนติดต่อมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
 เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน 
 มีช่องทำงหลำกหลำย 
7. สถำนศึกษำที่ท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่
สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 
8. สถำนศึกษำที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร หรือไม่ 
9. สถำนศึกษำที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด 
10. สถำนศึกษำท่ีท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำร
ทุจริตของบุคลำกรในสถำนศึกษำ หรือไม่ 
 

5 ข้อ 

8. การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

EIT 11. บุคลำกรในสถำนศึกษำที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 
12. สถำนศึกษำท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอน กำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 
13. สถำนศึกษำท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 
หรือไม่ 
14. สถำนศึกษำท่ีท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร      ผู้มำ
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วม         ในกำร
ปรับปรุงพัฒนำ กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของสถำนศึกษำให้ดี
ขึ้น มำกน้อยเพียงใด 
15. สถำนศึกษำท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน มำกน้อยเพียงใด 

5 ข้อ 

9. การเปิดเผย
ข้อมูล 
   9.1 ข้อมูล
พ้ืนฐำน 

เว็บไซต์
สถำนศึกษำ 

1. โครงสร้ำง 
       - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของ
สถำนศึกษำ ประกอบด้วยต ำแหน่งที่ส ำคัญ และกำรแบ่งส่วนงำน
ภำยใน  เช่น งำน 4 ฝ่ำย หรือ ภำระงำน และองค์คณะบุคคล เป็น
ต้น 
2. ข้อมูลผู้บริหำร 

33 ข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
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     - แสดงรำยนำมของผู้บริหำรของสถำนศึกษำประกอบด้วย ชื่อ-
นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย ช่องทำง   กำรติดต่อ ผู้บริหำรสูงสุดหรือ
หัวหน้ำสถำนศึกษำ และ     ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำรของ
สถำนศึกษำ 
3. อ ำนำจหน้ำที่ 
     - แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของสถำนศึกษำตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด 
4. แผนยุทธศำสตร์ หรือแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
      - แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของสถำนศึกษำที่มี  ระยะ
มำกกว่ำ 1 ปี ซึ่งมีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศำสตร์ 
หรือแนวทำง เป้ำหมำย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลำ
บังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 
5. ข้อมูลกำรติดต่อ 
        - แสดงข้อมูลกำรติดต่อ ดังนี้ 1) ที่อยู่ 2) หมำยเลขโทรศัพท์ 
3) หมำยเลขโทรสำร (ถ้ำมี) 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–
mail) 5) แผนที่ตั้งของหน่วยงำน 
6. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
     แสดงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรือ    กำร
ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ เช่น    
 - พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พรบ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พรบ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 - พรบ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
 - พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 - พรบ.สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 
 - ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและ
ขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   ที่เป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 (ออกตำม มำตรำ 35 
พรบ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร)  
 - กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีกำรสรรหำกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
7. ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
      แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม

http://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu3.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act009.pdf
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อ ำนำจ หน้ำที่ หรือภำรกิจของสถำนศึกษำ โดยจะต้องเป็นข้อมูล
ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
8. Q & A 
     แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ 
ได้ และสถำนศึกษำสำมำรถสื่อสำรให้ค ำตอบกับ    ผู้สอบถำมได้ 
โดยมีลักษณะเป็นกำรสื่อสำรได้สองทำง เช่น Web board, กล่อง
ข้อควำมถำม-ตอบ    เป็นต้น และสำมำรถเชื่อมโยงไปยังช่องทำง
ข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลัก ของสถำนศึกษำ 
9. Social Network 
      แสดงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของสถำนศึกษำ เช่น Facebook 
หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram  เป็นต้น  และสำมำรถ
เชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของสถำนศึกษำ 

9.2 กำร
บริหำรงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
        แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของสถำนศึกษำที่มี  ระยะ 1 ปี 
มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำรหรือกิจกรรม 
งบประมำณท่ีใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร เป็นต้น และเป็นแผนที่
มีระยะเวลำบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 
11. รำยงำนกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี รอบ 6 
เดือน 
       แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน
ประจ ำปี มีเนื้อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น 
ควำมก้ำวหน้ำกำรเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด
งบประมำณท่ีใช้ ด ำเนินงำน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 
เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563 
12. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
       แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี      มีข้อมูล
รำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน เช่น ผลกำรด ำเนินกำร โครงกำรหรือ
กิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นตน้ และ เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของ
ปี พ.ศ. 2562 
13. คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
       แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 4 ฝ่ำย ของ
สถำนศึกษำท่ีบุคลำกรในสถำนศึกษำใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น เป็น
คู่มือปฏิบัติภำรกิจใด ส ำหรับบุคลำกร ในสถำนศึกษำ ก ำหนด
วิธีกำรข้ันตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไรเป็นต้น 
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ค าถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
       แสดงคูม่ือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติที่ผู้รับบริกำรหรือ  ผู้มำ
ติดต่อกับ สถำนศึกษำใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อ
กับสถำนศึกษำ มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือ
แนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับกำรให้บริกำร ประเภทงำนให้บริกำร 
ขั้นตอนกำรให้บริกำรแผนผัง/แผนภูมิกำรให้บริกำร ระยะเวลาที่ใช้
ในกำรให้บริกำร และผู้รับผิดชอบในกำรให้บริกำร เป็นต้น 
 15. ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 
       แสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของสถำนศึกษำ 
และเป็นข้อมูลกำรให้บริกำรที่เกิดขึ้นในปี   พ.ศ. 2563 
16. รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 
       แสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
หรือภำรกิจของสถำนศึกษำ และเป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2562 
17. E–Service 
       แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถขอรับบริกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ภำรกิจของสถำนศึกษำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพ่ือช่วย
อ ำนวย ควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร และสำมำรถเข้ำถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของสถำนศึกษำ 

9.3 กำรบริหำร
เงินงบประมำณ 
 

 
 
 

18. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
       แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสถำนศึกษำที่มีระยะ 1 
ปี มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมำณตำมแหล่งที่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณตำมประเภทรำยกำรใช้จ่ำย เป็นต้น และ
เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
19. รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ     รอบ 6 
เดือน 
       แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผน     กำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น 
ควำมก้ำวหน้ำกำรใช้จ่ำย งบประมำณ เป็นต้น และเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลำ 6 เดือนแรก ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
20. รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
       แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี   มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เช่น 
ผลกำรใช้จ่ ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย  เป็นต้น และเป็นรำยงำนผลของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
21. แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จ านวนข้อ
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       แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมที่
สถำนศึกษำ จะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
22. ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
       แสดงประกำศตำมที่สถำนศึกษำจะต้องด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 เช่น ประกำศ เชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น 
และเป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง     ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
23. สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน 
       แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสถำนศึกษำ    (แบบ สขร.
1) มีข้อมูลรำยละเอียดผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น งำนที่ซื้อหรือจ้ำง 
วงเงินที่ซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำ และรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง 
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง เป็นต้น จ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน (กรณีไม่มี
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ใดให้ระบุว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) 
และเป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
24. รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 
       แสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสถำนศึกษำ (แบบ สขร.1) มี
ข้อมูลรำยละเอียด เช่น งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปัญหำ 
อุปสรรค  ข้อ เสนอแนะ เป็นต้น  และเป็ นรำยงำนผลของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

9.4 กำรบริหำร
และพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 
 

 25. นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
     แสดงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมำยหรือ
วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำม
โปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นนโยบำยของผู้บริหำรสูงสุดหรือผู้บริหำร
ที่ได้รับมอบหมำย หรือนโยบำยที่ก ำหนดในนำมของสถำนศึกษำ 
และเป็นนโยบำยที่ยังใช้บังคับในสถำนศึกษำในปี พ.ศ. 2563 
26. กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
       แสดงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เช่น กำรวำงแผนก ำลังคน กำรสรรหำคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของสถำนศึกษำ         กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำงทำง
ก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลำกร   กำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริม
จริยธรรมและรักษำวินัยของบุคลำกรใน สถำนศึกษำ เป็นต้น เป็น
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กำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับกับนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ตำมข้อ O25 หรือเป็นไปตำมกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้นโยบำย
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมข้อ 25 และเป็นกำรด ำเนินกำรใน
ปี พ.ศ. 2563 
27. หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
       แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ดังนี้  
 o หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร  
 o หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร  
 o หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร  
 o หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร  
 o หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ  
และเป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในสถำนศึกษำ ในปี     พ.ศ. 2563 
28. รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 
       แ ส ด ง ผ ล ก ำ ร บ ริ ห ำ ร แ ล ะ พั ฒ น ำ ท รั พ ย ำ ก ร บุ ค ค ล 
มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น  และเป็นรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ในปี พ.ศ. 2562 

9.5 กำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใส 
 

 29. แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
    แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ มีข้ อมูลรำยละเ อียดของกำรปฏิบัติ งำน เช่น 
รำยละเอียดวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรต่อ         เรื่องร้องเรียน ส่วนงำน
ที่รับผิดชอบ ระยะเวลำ ด ำเนินกำร เป็นต้น 
30. ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติ      มิชอบ 
     แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกรในสถำนศึกษำ
ผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ และสำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทำงข้ำงต้น ได้จำกเว็บไซต์หลักของสถำนศึกษำ 
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติ    มิชอบ 
ประจ ำปี 
     แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติ  มิชอบ
ของบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน เช่น จ ำนวนเรื่อง เรื่องที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่
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ระหว่ำงด ำเนินกำร เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน) และเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 

- กำรเปิดโอกำส
ให้เกิดกำรมีส่วน
ร่วม 

 32. ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
     แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อ
กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของสถำนศึกษำผ่ำน
ทำงช่องทำงออนไลน์ สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำง
ข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของสถำนศึกษำ 
33. กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
      แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
สถำนศึกษำ เช่น ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำรร่วมแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น และเป็นกำรด ำเนินกำร
ในปี พ.ศ. 2563 

 

10. การป้องกัน
การทุจริต 
   10.1 กำร
ด ำเนินกำรเพ่ือ
ป้องกันกำรทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34. เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
     แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำมั่นว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และ
บริหำร สถำนศึกษำอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบำล โดยจัดท ำอย่ำงน้อย 2 ภำษำ ได้แก่ ภำษำไทย และ
ภำษำอังกฤษ ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของ
สถำนศึกษำ 
35. กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 
    แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริม
สถำนศึกษำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส และเป็นกำรด ำเนินกำร
ในปี พ.ศ. 2563 
36. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 
     แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
สถำนศึกษำ มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน เช่น เหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยง และระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำร
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น และเป็นกำรด ำเนินกำรใน
ปี พ.ศ. 2563 
37. กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
     แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง ในกรณีที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกัน

10 ข้อมูล 
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ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
สถำนศึกษำ เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับ
มำตรกำรหรือ กำรด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ 
36 และเป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563 
38. กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
     แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึง กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ มีทัศนคติ ค่ำนิยมใน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต อย่ำงชัดเจน และเป็นกำร
ด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563 
39. แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  
     แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน กำรทุจริต
หรือพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสถำนศึกษำ มีข้อมูล
รำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ 
ช่วงเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 
40. รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกัน กำรทุจริต 
ประจ ำปี รอบ 6 เดือน 
     แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต  มีข้อมูลรำยละเ อียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น 
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด
งบประมำณที่ใช้ด ำเนินงำน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 
เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2563 
41. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 
 แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต มี
ข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร เช่น  ผลกำรด ำเนินกำร 
โครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์  ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น ใช้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ในปี    พ.ศ. 2562 

10.2 มำตรกำร
ภำยในเพื่อ
ป้องกันกำร
ทุจริต* 
 
 
 
 

 42. มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
     แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 มี
ข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดี
ขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำ 
เป็นต้น มีมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและ ควำม
โปร่งใสภำยในสถำนศึกษำให้ดีขึ้น ซึ่ งสอดคล้องตำมผลกำร
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วิเครำะห์ฯ โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนด
แนวทำงกำรก ำกับ ติดตำม ให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล 
เป็นต้น 
43. กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน 
     แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในสถำนศึกษำ มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำ
มำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในสถำนศึกษำ
ในข้อ 42 ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นกำรด ำเนินกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

หมำยเหตุ : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ไม่น ำข้อ 42 – 43 มำคิดคะแนนเนื่องจำกเป็นกำรประเมินในปีแรกของสถำนศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการประเมิน 

 
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบ
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กำรประเมินในครั้งนี้ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำนทั้งในส่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในฐำนะหน่วยที่ต้องน ำ
เครื่องมือกำรประเมิน ITA Online ไปใช้ และสถำนศึกษำในฐำนะหน่วยที่ต้องรับกำรประเมิน ITA Online 
จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือลดควำมยุ่งยำก ซับซ้อนในกำรน ำเข้ำข้อมูล และค ำนึงถึงควำมสะดวกใน
กำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะท ำให้
กำรด ำเนินกำรประเมินสำมำรถท ำได้อย่ำงรวดเร็ว ตอบสนองต่อกำรน ำข้อมูลไปสู่กำรปรับปรุงสถำนศึกษำ 
ที่รับกำรประเมิน และกำรวำงแผนในกำรป้องกันกำรทุจริตต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ส ำหรับระเบียบวิธีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดการประเมิน 

 ตัวชี้วัดกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 2) กำรใช้งบประมำณ 
 3) กำรใช้อ ำนำจ 
 4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
 7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
 8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 9) กำรเปิดเผยข้อมูล 
 10) กำรป้องกันกำรทุจริต 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อ
หน่วยงำนตนเอง ในตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อ
หน่วยงำนที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำรปรับปรุงระบบ  
กำรท ำงำน 
 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำน 
เพ่ือให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ในตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต 
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กลุ่มประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน หมำยถึง  บุคลำกรในสถำนศึกษำ ตั้งแต่ระดับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง ที่ท ำงำนให้กับสถำนศึกษำมำเป็นระยะเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจ ำนวนบุคลำกรเข้ำในระบบ ITA Online 2020 
 กำรก ำหนดขนำดตั ว อย่ ำ งขั้ น ต่ ำ  เก็ บตั วอย่ างจากผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายใน                       
ไม่น้อยกว่า 25 ตัวอย่าง กรณีสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวนน้อยกว่า 25 คน ให้เก็บ   
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด 
 กำรเก็บข้อมูลตัวอย่ำง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในตอบแบบวัดกำรรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก หมำยถึง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ผู้น ำชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้ำ คู่สัญญำ ผู้รับจ้ำง ที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจของสถำนศึกษำ  
นับตั้งแตใ่นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมำ 
 กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงขั้นต่ ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษา (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู) ตัวแทนผู้ปกครองอย่างน้อย ร้อยละ 10        
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้อง          
ไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง  
 กำรเก็บข้อมูลตัวอย่ำง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกตอบแบบวัดกำรรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 
 
 3) เว็บไซต์สถานศึกษา (ส าหรับแบบ OIT) 
 เก็บข้อมูลจำกเว็บไซต์สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินทั้งหมด และไม่มีกำรคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำง โดยผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำมีหน้ำที่ในกำรตอบแบบส ำรวจ หน่วยงำนละ 1 ชุด 
 การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาระบุ URL 
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล 
โดยสถานศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URLในแต่ละข้อ 

กรณีที่สถำนศึกษำมีข้อจ ำกัดหรือเหตุผลควำมจ ำเป็น ท ำให้เผยแพร่ข้อมูลได้ ไม่ตรง          
ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดหรือไม่สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดตำมแบบส ำรวจ OIT               
ได้ให้หน่วยงำนอธิบำยเหตุผลควำมจ ำเป็นประกอบโดยละเอียด 
 
 
 
 

 
การประมวลผลคะแนน 

 กำรประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนกำรประมวลผลคะแนนตำมล ำดับ ดังนี้ 
คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
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คะแนนข้อค ำถำม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค ำถำมจำกผู้ตอบ 
ทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค ำถำมจำกผู้ตอบ 

ทุกคน 
คะแนนของข้อค ำถำม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค ำถำม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค ำถำมในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค ำถำมในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 
น้ ำหนักแบบส ำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
 
 

คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลกำรประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่ำคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล 
กำรประเมิน (Rating Score) โดยจ ำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

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. ได้ก ำหนดรำยละเอียดของกำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ โดยจ ำแนกขั้นตอนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมกำรประเมิน (2) ช่วงด ำเนินกำรประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลกำรประเมิน 
ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีข้ันตอนกำรประเมินและกรอบระยะเวลำด ำเนินกำรพอสังเขป ดังนี้ 
 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมกำรประเมิน 

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

ก.ค. 2563 สพท.เตรียมบุคลำกรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบกำร
ประเมิน ITA Online ระดับ สพท. ผู้ดูแลระบบ ITA Online 
และ ผู้รับผิดชอบโครงกำรที่เก่ียวข้อง 

16 – 21 ก.ค. 2563 สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ระบบ ITA Online 2020 ให้กับ 
ผู้รับผิดชอบ 225 หน่วยกำรประเมิน 

ก.ค. 2563 สพท.ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมิน ITA Online 
ของสถำนศึกษำ ให้โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย (เพิ่มเติม) 

ก.ค. 2563 สถำนศึกษำเตรียมบุคลำกรผู้รับผิดชอบ  
ก.ค. 2563 สถำนศึกษำกรอกข้อมูลบุคลำกรผู้รับผิดชอบ และน ำเข้ำ

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ภำยในระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด        

ก.ค. – ส.ค. 2563 สถำนศึกษำปรับปรุงแก้ไขระบบงำนและกำรเปิดเผยข้อมูล 
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ช่วงด ำเนินกำรประเมิน 
 

◊ ตอบแบบ IIT, EIT 
◊ ท าแบบ OIT 

ส.ค. 2563 สพท. ส่งช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยใน (IIT) ให้สถำนศึกษำ 
สถำนศึกษำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบ
วัดกำรรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในเข้ำมำตอบ  

ส.ค.2563 สพท. ส่งช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก (EIT) ให้สถำนศึกษำ 
สถำนศึกษำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบ
วัดกำรรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกเข้ำมำตอบ 

ก.ย. 2563 สถำนศึกษำด ำเนินกำรตอบแบบส ำรวจ OIT 
ช่วงสรุปผลกำรประเมิน 

 
◊ ตรวจให้คะแนนและ
ข้อเสนอแนะ 
◊ ประมวลผลการประเมิน 
◊ ประกาศผลคะแนน ITA 

ก.ย. 2563 สพท.ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน  
วิเครำะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ 

ก.ย. 2563 สพท.จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำ เนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

1 ต.ค. 2563 ประกำศผลและเผยแพร่รำยงำนผลกำรประเมิน ITA Online 
ของสถำนศึกษำและน ำเสนอต่อ สพฐ. 
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ช่วงเตรียมการประเมิน 

 1. สพท. เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องจัดเตรียมบุคลำกรเพ่ือท ำหน้ำที่ เป็นคณะผู้ประเมิน 
และผู้ดูแลระบบ ITA Online ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA Online 
ระดับ สพท. ผู้ดูแลระบบ ITA Online ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต และผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล  

สพท.ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA Online               
ร่วมด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
 2. สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ITA Online 2020 ให้กับ ผู้รับผิดชอบ 225 หน่วย
การประเมิน 
  สพท. ส่งบุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA Online ระดับ สพท. และผู้ดูแลระบบ ITA 
Online ของ สพท. เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่ทำง สพฐ. จัดขึ้น เพ่ือเรียนรู้วิธีกำรใช้งำนระบบ ITA Online การสร้างเครื่องมือ   
การประเมิน การเชื่อมโยงเครื่องมือ การจัดการประมวลผลคะแนน การสรุปผลข้อมูลการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ และวางแผนการด าเนินงาน 

 
 3. สพท.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ให้โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มเติม) 
 สพท. จัดกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้กับโรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ืออธิบำยกำรใช้งำนระบบ ITA Online กำรกรอก
ข้อมูล การตอบแบบประเมิน การจัดท าข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา การตอบค าถามแบบส ารวจ   
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA Online ในภาพรวม 
 
 4. สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
 สถำนศึกษำจะต้องจัดเตรียมบุคลำกรเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนกำรประเมิน และผู้ดูแล
ระบบของสถำนศึกษำ ดังนี้ 
   – กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA Online ในระดับสถำนศึกษำ 
   – น ำเข้ำข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)  
   – ประสำนงำนในขั้นด ำเนินกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ IIT และ EIT  
   – ตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (แบบ OIT) 
   – ก ำกับดูแลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
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 5. สถานศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบและกรอกน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ผ่านทางระบบ ITA Online 2020  
   ผู้ดูแลระบบของสถำนศึกษำเข้ำใช้งำนระบบ ITA Online 2020 เพ่ือด ำเนินกำรกรอกข้อมูล ดังนี้ 
   1. ข้อมูลบุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA Online ในระดับ สถำนศึกษำ จ ำนวน 1-2 คน 
   2. จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดของสถำนศึกษำ ที่ท ำงำนให้กับสถำนศึกษำมำเป็นระยะเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจ ำนวนบุคลำกรเข้ำในระบบ ITA Online 2020 เพ่ือน ำมำใช้ค ำนวณจ ำนวน
ผู้ตอบแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (แบบ IIT)   
   3. จ ำนวนนักเรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ เพ่ือน ำมำใช้ค ำนวณจ ำนวนผู้ตอบแบบวัดกำรรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (แบบ EIT) 
   (สพท. อำจดึงข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ
จ ำนวนผู้ตอบแบบวัดกำรรับรู้ทั้งสองแบบ)  
 
 6. สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 สถำนศึกษำจะต้องด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของสถำนศึกษำ เพ่ือเปิดเผยให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ตำมประเด็นข้อค ำถำมของแบบส ำรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ 
 

ช่วงด าเนินการประเมิน 

 1. สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ( IIT)        
ใหส้ถานศึกษา 
 สพท.จะจัดส่งช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้  IIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA 
Online ในระดับสถำนศึกษำไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ IIT  
จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทำงเฉพำะของแต่ละสถำนศึกษำ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยในเข้ำมำตอบในระบบ ITA Online 2020 ในช่วงเวลำที่ สพท.ก ำหนด 

 2. สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้  IIT          
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 
 จำกนั้น สถำนศึกษำจะต้องประชำสัมพันธ์รำยละเอียดกำรเข้ำระบบ ITA Online 2020 
แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ ซึ่งกำรประชำสัมพันธ์จะต้องเป็นกำรสื่อสำรภำยใน เพ่ือให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ
เข้ำระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 บุคลำกรในสถำนศึกษำ จะเข้ำระบบ ITA Online 2020 จำก URL หรือ QR Code และ
ประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้ำระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยกำรกรอกหมำยเลขบัตรประชำชนของ
ตนเองก่อนท ำแบบส ำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบควำมถูกต้องของเลขบัตรประชำชนเพ่ือป้องกันกำรตอบซ้ ำ
ของผู้ใช้งำนและเพ่ือให้ผลกำรประเมินมีควำมคลำดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่ำนั้น ไม่มีกำรเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบส ำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

mailto:xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th
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ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA Online ในระดับสถำนศึกษำจะมีหน้ำที่ก ำกับติดตำม 

กำรประเมินตำมแบบ IIT ให้ได้ตำมจ ำนวนตัวอย่ำงที่ สพท. ก ำหนด โดยสำมำรถเรียกดูสถำนะของ          
กำรประเมินตำมแบบ IIT ในระบบ ITA Online 2020 

 

 3. สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
ให้สถานศึกษา 
 สพท.จะจัดส่งช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ EIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA 
Online ในระดับสถำนศึกษำ ไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ EIT 
จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทำงเฉพำะของแต่ละสถำนศึกษำ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก เข้ำมำตอบในระบบ ITA Online 2020 ในช่วงเวลำที่ สพท.ก ำหนด 

 4. สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้  EIT  
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 
  จำกนั้น สถำนศึกษำศึกษำจะต้องประชำสัมพันธ์รำยละเอียดกำรเข้ำระบบ ITA Online 
2020 แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน หรือช่องทำงประชำสัมพันธ์ อ่ืนๆ 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกเข้ำระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก จะเข้ำระบบ ITA Online 2020 จำก URL และ QR Code และ
ประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้ำระบบแล้ว จะต้องยืนยันตัวตนด้วยกำรกรอกหมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 
ของตนเองก่อนท ำแบบส ำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบควำมถูกต้องของเลขบัตรประชำชนเพ่ือป้องกัน       
กำรตอบซ้ ำของผู้ใช้งำนและเพ่ือให้ผลกำรประเมินมีควำมคลำดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่ำนั้น ไม่มีกำรเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA Online ในระดับสถำนศึกษำ จะมีหน้ำที่ก ำกับติดตำม 
กำรประเมินตำมแบบ EIT ให้ได้ตำมจ ำนวนตัวอย่ำงที่ สพท. ก ำหนด โดยสำมำรถเรียกดูสถำนะของ         
กำรประเมินตำมแบบ EIT ในระบบ ITA Online 2020 

 5. ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) 
 สพท.จะจัดส่งช่องทำงกำรตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ OIT ไปที่อีเมล 
xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทำงกำรตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ OIT จะเป็น
ช่องทำงเฉพำะของแต่ละสถำนศึกษำ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA Online ตอบค ำถำมตำมแบบตรวจ
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ OIT ตำมช่วงเวลำและแนวทำงที ่สพท.ก ำหนด เทำ่นั้น 
 สถำนศึกษำที่รับกำรประเมิน โดยผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA Online ในระดับสถำนศึกษำ
จะต้องเข้ำระบบ ITA Online 2020 เพ่ือตอบค ำถำมตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะของหน่วยงำน 
ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำน กำรบริหำรงำน 
กำรบริหำรเงินงบประมำณ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส) และตัวชี้วัด
กำรป้องกันกำรทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต และ มำตรกำร
ภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต) 

mailto:xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th
mailto:xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th
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ช่วงสรุปผลการประเมิน 

 1. ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน  
 สพท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลตำมเกณฑ์ 
ที่ก ำหนดและให้คะแนน รวมถึงกำรวิเครำะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

 2. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  สพท. ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยจัดท ำเป็นรูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล ภำยหลังจำก 
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและให้คะแนน 
รวมถึงกำรวิเครำะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

 3. ประกาศผลการประเมิน ITA และน าเสนอผลต่อ สพฐ. 
 สพท. ประกำศผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้สถำนศึกษำได้รับทรำบ รวมถึงน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อ สพฐ. 
และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้แทนของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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บทที่ 4 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 

  1.1  ผู้รับกำรประเมินแบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 
Assessment Online (IIT Online) จ ำนวน 467 คน 

  1.2  ผู้รับกำรประเมินแบบส ำรวจควำมคิดเห็น External Integrity and Transparency 
Assessment Online (EIT Online) จ ำนวน 1,455 คน 

  1.3  สถำนศึกษำท่ีรับกำรประเมิน Open Data Integrity  
and Transparency Assessment (OIT) จ ำนวน 23 แห่ง 

 
 ผลการประเมินในภาพรวมระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ในภำพรวมระดับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.46 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ A โดย ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 94.63  
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.89 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  

ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.63  ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  

ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.88 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  

ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.82 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.82 ซึ่งอยู่ในระดับB 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.89 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  

ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.46 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 81.71 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
  ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  

ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.06 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  

ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.25 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.89  ซึ่งอยู่ในระดับ B 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด) 

 
 

 
 จำกแผนภูมิพบว่ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

สถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในภำพรวมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.46 ซึ่งอยูในระดับ A และเม่ือวิเครำะห์เป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำ 

ตัวชี้วัด กำรปฏิบัติหน้ำที่   ไดค้ะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 94.63  
รองลงมำ คือ ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.25 
ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.82 
ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.46 
ตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.89 
ตัวชี้วัดกำรปรับปรุงกำรท ำงำน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.06 
ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.88 
ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.83 
ตัวชี้วัด.ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 81.71 
และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต  ได้คะแนนต่ ำสุด ร้อยละเฉลี่ย 79.89 ตำมล ำดับ 
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ตารางแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล) 
 

แหล่งข้อมูล ค่าน้ าหนักคะแนน คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 
IIT 30 26.10 87.00 
EIT 30 25.32 84.40 
OIT 40 34.03 85.00 

 

แผนภูมิแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล) 

 

 
จำกข้อมูลข้ำงต้นแสดงผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ

ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในภำพรวมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ วิเครำะห์ตำม 
ค่ำน้ ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่ำ แบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่มีสัดส่วนค่ำน้ ำหนักคะแนนสูงสุด ได้แก่  
แบบ IIT มีค่ำน้ ำหนักคะแนน 26.10 (คิดเป็นร้อยละ 87.) รองลงมำ ได้แก่ แบบ OIT มีค่ำน้ ำหนักคะแนน 
34.03 (คิดเป็นร้อยละ 85) และ แบบ  มีค่ำน้ ำหนักคะแนน 25.32 (คิดเป็นร้อยละ 84.40) มีสัดส่วนค่ำ
น้ ำหนักคะแนนต่ ำสุด 
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         แผนภูมิแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์  

(จ าแนกตามระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน) 
   

 
   
   
   
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ จ ำนวน 23 โรงเรียน 

พบว่ำ  
สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์กำรประเมินระดับ AA  มีจ ำนวน 3แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 13.04 
สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์กำรประเมินระดับ A  มีจ ำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.17 
สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์กำรประเมินระดับ B  มีจ ำนวน 3 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 13.04 
สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์กำรประเมินระดับ C  มีจ ำนวน 3 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 13.04 
และสถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์กำรประเมินระดับ D มีจ ำนวน 2 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 8.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13% 

52% 

13% 

13% 

9% 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน ์

AA

A

B

C

D



32 
 

 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวนทั้งสิ้น 23 แห่ง มีผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  

ตารางแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เรียงตามรายช่ือสถานศึกษา) 
 

ล าดับ รายช่ือสถานศึกษา คะแนน ITA ระดับ 
1 บา้นคลองป่าไม ้ 99.41 AA 

2 บา้นชุมแสง 97.86 AA 

3 บา้นเนินสมบูรณ์ 95.78 AA 

4 บา้นสีระมนั 94.61 A 

5 วดัถนนกระเพรา 93.49 A 

6 วดัพลงไสว 93.33 A 

7 วดัคงคาวราราม 92.64 A 

8 วดัพลงชา้งเผือก 91.83 A 

9 วดัเนินเขาดิน 90.65 A 

10 บา้นมะเด่ือ 90.59 A 

11 บา้นช าฆอ้ 90.18 A 

12 ชุมชนวดักลางกร ่ า 89.74 A 

13 วดับุนนาค 89.69 A 

14 วดัเกาะลอย 89.42 A 

15 วดัป่ายบุ 89.17 A 

16 ชุมชนวดัตะเคียนงาม 84.74 B 

17 บา้นพลงตาเอ่ียม 81.95 B 

 18 บา้นเนินหยอ่ง 81.49 B 

19 บา้นสองสลึง 69.64 C 

20 บา้นทุ่งเคด็ 68.89 C 

21 บา้นสามแยกน ้ าเป็น 68.42 C 

22 ชุมชนบา้นวงัจนัทร์ 62.39 D 

23 วดัสุขไพรวนั 59.56 D 

คะแนนเฉลี่ย 85.46 A 
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 จำกตำรำงแสดง ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ออนไลน์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563  ( เรียงตำมรำยชื่อสถำนศึกษำ)  พบว่ำ สถำนศึกษำ 
ที่มีคะแนนรวมอยู่ในระดับ AA จ านวน 3 แห่ง มีคะแนนรวมอยู่ในระดับ A จ านวน 12 แห่ง มีคะแนนรวมอยู่ 
ในระดับ B จ านวน 3 แห่ง มีคะแนนรวมอยู่ในระดับ C จ านวน 3 แห่ง และมีคะแนนรวมอยู่ในระดับ D จ านวน 
2 แห่ง  
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จ าแนก
ตามแหล่งข้อมูล 

 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ จ ำแนกตำม
แหล่งข้อมูล ได้แก่ 
 1) กลุ่มบุคลำกรในสถำนศึกษำ (Internal) 
 2) กลุ่มผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียตำมประสบกำรณ์ในกำรรับบริกำรจำกสถำนศึกษำ (External)  
 3) กำรเปิดเผยข้อมูลของสถำนศึกษำ (Open Data) 
 

ตารางแสดง คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เรียงตามรายช่ือสถานศึกษา) 

ล าดับ รายช่ือสถานศึกษา IIT EIT OIT คะแนน ITA ระดับ 
1 บา้นคลองป่าไม ้ 29.98 30.00 39.43 99.41 AA 

2 บา้นชุมแสง 29.93 28.93 39.00 97.86 AA 

3 บา้นเนินสมบูรณ์ 27.94 27.84 40.00 95.78 AA 

4 บา้นสีระมนั 26.59 28.60 39.43 94.61 A 

5 วดัถนนกระเพรา 26.99 26.49 40.00 93.49 A 

6 วดัพลงไสว 27.20 26.13 40.00 93.33 A 

7 วดัคงคาวราราม 27.28 28.36 37.00 92.64 A 

8 วดัพลงชา้งเผือก 26.80 25.04 40.00 91.83 A 

9 วดัเนินเขาดิน 25.95 24.70 40.00 90.65 A 

10 บา้นมะเด่ือ 24.70 25.89 40.00 90.59 A 

11 บา้นช าฆอ้ 26.61 24.07 39.50 90.18 A 

12 ชุมชนวดักลางกร ่ า 26.98 22.76 40.00 89.74 A 

13 วดับุนนาค 26.13 24.36 39.20 89.69 A 

14 วดัเกาะลอย 27.08 24.84 37.50 89.42 A 

15 วดัป่ายบุ 25.20 23.97 40.00 89.17 A 

16 ชุมชนวดัตะเคียนงาม 24.64 20.10 40.00 84.74 B 

17 บา้นพลงตาเอ่ียม 25.91 22.44 33.60 81.95 B 

18 บา้นเนินหยอ่ง 30.00 28.04 23.46 81.49 B 

19 บา้นสองสลึง 20.85 21.58 27.21 69.64 C 

20 บา้นทุ่งเคด็ 23.14 26.48 19.27 68.89 C 
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21 บา้นสามแยกน ้ าเป็น 20.68 25.61 22.13 68.42 C 

22 ชุมชนบา้นวงัจนัทร์ 26.43 23.80 12.16 62.39 D 

23 วดัสุขไพรวนั 23.39 22.40 13.77 59.56 D 

คะแนนเฉลี่ย 26.10 25.32 34.03 85.46 A 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จ าแนกตาม
ตัวช้ีวัดการประเมิน 

 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
จ ำแนกตำมตัวชี้วัดกำรประเมิน พบว่ำ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ  กำรปฏืบัติหน้ำที่  
ไดค้ะแนนเท่ำกับ 94.63  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.63 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.88ซึ่งอยู่ในระดับ B 

  ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.82 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.82 ซึ่งอยู่ในระดับ B 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.89 ซึ่งอยู่ในระดับ B 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.46 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

  ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 81.71 ซึ่งอยู่ในระดับ B 

  ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.06 ซึ่งอยู่ในระดับ B 

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.25 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

  ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.89 ซึ่งอยู่ในระดับ B 

 ดังแสดงในตำรำงที่ 5 
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ตารางแสดง สรุปภำพรวมผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ออนไลน์ จ ำแนกตำมตัวชี้วัดกำรประเมิน 

คะแนน ITA เท่ากับ 85.46 
 

ระดับ A 
 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน
ตัวช้ีวัด           
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

กำรปฏิบัติหน้ำที ่ 94.63 A 
กำรใช้อ ำนำจ 82.88 B 
คุณภำพกำรด ำเนินงำน 89.82 A 
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 82.83 B 
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 84.89 B 
กำรใช้งบประมำณ 88.46 A 
กำรเปิดเผยข้อมูล 81.71 B 
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 83.06 B 
กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 90.25 A 
กำรป้องกันกำรทุจริต 79.89 B 

คะแนนตัวช้ีวัด (ร้อยละ) เฉลี่ย 85.46 A 
 
 
หมายเหตุ :  1. คะแนน ITA หมำยถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวชี้วัดที่ถ่วงน้ ำหนักแล้ว 

2. คะแนนตัวชี้วัดเป็นกำรค ำนวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค ำถำมจำกทุกแบบส ำรวจ 
    ในตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ถ่วงน้ ำหนักส ำหรับกำรเปรียบเทียบในแต่ละตัวชี้วัด 
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เมื่อท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ

ออนไลน์ ตำมตัวชี้วัดกำรประเมินทั้ง 10 ตัวชี้วัด สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ได้ ดังนี้ 
 
1) การปฏิบัติหน้าที่ 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจำกควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในของสถำนศึกษำ        
โดยผลกำรประเมินในภำพรวม ได้คะแนนเท่ำกับ 94.63 คะแนน สถำนศึกษำที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ำกับ 100  คะแนน และสถำนศึกษำที่ได้คะแนนต่ ำสุด ได้คะแนนเท่ำกับ 88.28 คะแนน และมีสถำนศึกษำ  
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จ ำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.17 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A 
จ ำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.83 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็น       
ร้อยละ 0 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ D จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จ ำนวน 0 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 0 และสถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 

แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 
 
 
 

 
 

52% 

48% 

การปฏิบัติหน้าที่ 

AA

A
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2) การใช้งบประมาณ 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจำกควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในของสถำนศึกษำ        
โดยผลกำรประเมินในภำพรวม ได้คะแนนเท่ำกับ 82.88 คะแนน สถำนศึกษำที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ำกับ 100 คะแนน และสถำนศึกษำที่ได้คะแนนต่ ำสุด ได้คะแนนเท่ำกับ 58.19 คะแนน และมีสถำนศึกษำ   
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.04 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A 
จ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.78  สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็น        
ร้อยละ 34.78 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.70 สถำนศึกษำ       
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.70 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E 
จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 และสถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 

แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 
 
 

13% 

35% 

35% 

8% 

9% 

การใช้งบประมาณ 

AA

A

B

C

D



40 
 

  

 
3) การใช้อ านาจ 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจำกควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในของสถำนศึกษำ โดยผล
กำรประเมินในภำพรวม ได้คะแนนเท่ำกับ 89.82 คะแนน สถำนศึกษำที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ำกับ 100 
คะแนน และสถำนศึกษำที่ได้คะแนนต่ ำสุด ได้คะแนนเท่ำกับ 71.58 คะแนน และมีสถำนศึกษำที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ AA จ ำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.09 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จ ำนวน 13 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 56.52 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.7 สถำนศึกษำ  
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.7 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D 
จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0  
และสถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 

แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

26% 

56% 

9% 

9% 

การใช้อ านาจ 

AA

A

B

C
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4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจำกควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในของสถำนศึกษำ        
โดยผลกำรประเมินในภำพรวม ได้คะแนนเท่ำกับ 82.83 คะแนน สถำนศึกษำที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ำกับ 100 คะแนน และสถำนศึกษำที่ได้คะแนนต่ ำสุด ได้คะแนนเท่ำกับ 60.33 คะแนน และมีสถำนศึกษำ   
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.04 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A 
จ ำนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.13 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ ำนวน 6 แห่ง คิดเป็น        
ร้อยละ 26.09 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ13.04  สถำนศึกษำ     
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.70 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E 
จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 และสถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 

แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13% 

39% 
26% 

13% 

9% 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

AA

A

B

C

D
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5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจำกควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในของสถำนศึกษำ        
โดยผลกำรประเมินในภำพรวม ได้คะแนนเท่ำกับ 84.89 คะแนน สถำนศึกษำที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ำกับ 100 คะแนน และสถำนศึกษำที่ได้คะแนนต่ ำสุด ได้คะแนนเท่ำกับ 61.95 คะแนน และมีสถำนศึกษำ    
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.04 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A 
จ ำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.83 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ ำนวน 5 แห่ง คิดเป็น      
ร้อยละ 21.74 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.70 สถำนศึกษำ       
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.70 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E 
จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 และสถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 

แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

13% 

48% 

22% 

8% 

9% 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

AA

A

B

C

D
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6) คุณภาพการด าเนินงาน 
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจำกควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกของสถำนศึกษำ     

โดยผลกำรประเมินในภำพรวม ได้คะแนนเท่ำกับ 88.46 คะแนน สถำนศึกษำที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ำกับ 100 คะแนน และสถำนศึกษำที่ได้คะแนนต่ ำสุด ได้คะแนนเท่ำกับ 72.28 คะแนน และมีสถำนศึกษำ   
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จ ำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.74 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A 
จ ำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.48 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ ำนวน 7 แห่ง คิดเป็น      
ร้อยละ 30.43 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.35 สถำนศึกษำ       
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E     
จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 และสถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 

แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

22% 

44% 

30% 

4% 

คุณภาพการด าเนินงาน 

AA

A

B

C



44 
 

  

 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจำกควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกของสถำนศึกษำ     

โดยผลกำรประเมินในภำพรวม ได้คะแนนเท่ำกับ 81.71 คะแนน สถำนศึกษำที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ำกับ 100 คะแนน และสถำนศึกษำที่ได้คะแนนต่ ำสุด ได้คะแนนเท่ำกับ 61.71 คะแนน และมีสถำนศึกษำ   
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.70 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A 
จ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.78 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ ำนวน 6 แห่ง คิดเป็น        
ร้อยละ 26.09 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จ ำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.09 สถำนศึกษำ      
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.35 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E 
จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 และสถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 

แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
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8) การปรับปรุงระบบการท างาน 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจำกควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกของสถำนศึกษำ     
โดยผลกำรประเมินในภำพรวม ได้คะแนนเท่ำกับ 83.06 คะแนน สถำนศึกษำที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ำกับ 100 คะแนน และสถำนศึกษำที่ได้คะแนนต่ ำสุด ได้คะแนนเท่ำกับ 67.03 คะแนน และมีสถำนศึกษำ   
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.70 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A 
จ ำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.43 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ ำนวน 9 แห่ง คิดเป็น        
ร้อยละ 39.13 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จ ำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.74 สถำนศึกษำ      
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จ ำนวน 
0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 และสถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 

แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
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9) การเปิดเผยข้อมูล 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจำกหลักฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลของสถำนศึกษำ โดยผลกำรประเมิน 
ในภำพรวม ได้คะแนนเท่ำกับ 90.25 คะแนน สถำนศึกษำที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ำกับ 100 คะแนน 
และสถำนศึกษำที่ได้คะแนนต่ ำสุด ได้คะแนนเท่ำกับ 48.29 คะแนน และมีสถำนศึกษำที่มีผลคะแนน          
อยู่ในระดับ AA จ ำนวน 16แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.57 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จ ำนวน 1 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 4.35 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.70 สถำนศึกษำ  
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.70 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D 
จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.35 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 
และสถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.35 

 
 

แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล 
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10) การป้องกันการทุจริต 
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจำกหลักฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลของสถำนศึกษำ โดยผลกำรประเมิน 

ในภำพรวม ได้คะแนนเท่ำกับ 79.89 คะแนน สถำนศึกษำที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ำกับ 100 คะแนน 
และสถำนศึกษำท่ีได้คะแนนต่ ำสุด ได้คะแนนเท่ำกับ 0 คะแนน และมีสถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA 
จ ำนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.87 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็น       
ร้อยละ 13.04 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 สถำนศึกษำ           
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D      
จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.35 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 
และสถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จ ำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.74  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 23 แห่ง สรุปผลกำรประเมินฯ ดังนี้ 
 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ โดยภำพรวม

ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.46 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน อยู่ในระดับ A โดย ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่   ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 94.63 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.89 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จ าแนกเป็น
รายตัวชี้วัด พบว่ำ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  

ตัวชี้วัด กำรปฏิบัติหน้ำที่     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.63 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.25 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ      ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.82 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.46 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.89 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
ตัวชี้วัดกำรปรับปรุงกำรท ำงำน     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.06 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.88 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.83 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
ตัวชี้วัด.ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 81.71 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.89 ซึ่งอยู่ในระดับ C 

 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ จ ำนวน 23 แห่ง 

พบว่ำ สถำนศึกษำที่มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน อยู่ในระดับ AA จ ำนวน 3 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 13.04 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จ ำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.17 สถำนศึกษำ
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.04 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C 
จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.04 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จ ำนวน 2 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 8.70 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 และสถำนศึกษำ
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จ ำนวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 
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 อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ โดยภำพรวมระดับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.46 ซึ่งมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
อยู่ในระดับ A ซึ่งถือเป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก  
 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนสูง เนื่องจำกสถำนศึกษำมีกำรวำงแผนเตรียมกำรรับกำรประเมินและ
ด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรและ
บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเข็มแข็ง รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนมีควำมชัดเจน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดกำรประเมินที่ก ำหนดไว้  
 สถำนศึกษำท่ีมีผลคะแนนต่ ำ ส่วนหนึ่งเนื่องจำก แบบกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งมีรำยละเอียดที่ต้องเตรียมกำรค่อนข้ำงมำก ท ำให้สถำนศึกษำบำงแห่ง
เกิดควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนในประเด็นกำรประเมินท ำให้ข้อมูลที่ปรำกฎบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
ไม่ตรงตำมข้อพิจำรณำ หรือขำดควำมสมบูรณ์ไม่ครบตำมองค์ประกอบที่ก ำหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
ให้คะแนนในรำยกำรดังกล่ำว  

ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์  
 ด้านบุคลากร 
  1) ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรประเมิน ITA Online ของสถำนศึกษำบำงแห่ง ยังเข้ำใจไม่
ถูกต้อง 

2) สถำนศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรผู้รับผิดชอบหลักในกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำท ำให้ไม่มีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน ITA Online  
 ด้านเทคนิค 
  ควำมยุ่งยำกในขั้นตอนกำรตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบำงพ้ืนที ่

 
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

 ด้านบุคลากร 
1) แจ้งกระบวนกำรวิธีกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำง Social Network /ประชุม Video 

Conference  
2) หำกสถำนศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบำย

กระบวนกำรขั้นตอนในกำรประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสำนที่ปรึกษำเกี่ยวกับ
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรประเมิน 
 ด้านเทคนิค 

ที่ปรึกษำกำรประเมิน และ สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมิน ควรมีกำรทบทวนวิธีกำรใช้งำน
ระบบ ITA Online  

ที่ปรึกษำกำรประเมิน ควรชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตอบแบบประเมิน 
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รายชื่อคณะท างาน 
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รายช่ือคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ที่ปรึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

1.  นำยธันวำ  ลิ่มสถำพร           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง  เขต ๒ 
2.  นำงอ ำพัย  อุดมพฤกษชำติ     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒ 
3.  นำยกัมพล  เจริญรักษ์          รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒ 
4.  นำยอภิชัย  ธิณทัพ              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒
   
คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

1.  นำงอัจฉรำ  วิมลเกียรติ                   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
2.  นำงจ ำรัส  มีลำภ                           ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ               
3.  นางปัญชลีย์  ปราณี                       ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ     
4.  นำงสำวศิริพร  แทนทด                   ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ            
5.  นำงศิริพร  สมทรัพย์                       เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน      
6.  นำงสำวประภำ ก ำเหนิดเพชร            ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
7.  นำงรัชนี  สิงห์เจริญ                        นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำรพิเศษ                           
8.  นำงสุปรำณี  ปรมสกุล                     นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร                
9.  นำงสำวกิตมิำ  บุญมณีชัยกุล             นักวชิำกำรตรวจสอบภำยใน ช ำนำญกำร 
10.  นำงปำนรดำ  สิริบุญบันดำล            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
11.  นำงสำววิลำวรรณ  คงกระจ่ำง          นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร             
12.  นำงสำวณธษำ  เสียงเลิศ                เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน              
13.  นำงสำวอังศุมำลี  บุญเรือง              เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                       
14.  นำงสำวอุมำ  ศรีชัย                     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
15.  นำงสำวปริญญำ  จอมพุทรำ            นักวิชำกำรพัสดุ ช ำนำญกำร                 
16.  นำงสำวมณีพรรณ  เชำว์กบินทร์       นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติกำร      
17.  นำงสำวณัชญำ  สุวรรณโชติ            เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                      
18.  นำงสำววัลลภำ  รักษ์สังข์                ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมจัดกำรศึกษำ 
19.  นำงธนวันต์  เฟื่องนิภำกรณ์            นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร                             
20.  นำงสำววิภำวดี  เชิดชูพุ่มตระกูล      นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร              
21.  นำงสำวลักขณำ  คล้ำยคลึง            เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์             
22.  นำงสำวพิชชนำภำ  เมธวัน             ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  
23.  นำงสำวนิรดำ  คุ้มคง                    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ             
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24.  นำงสำวอลิสำ  คชำรัตน์                นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร   
25.  นำยสิทธิพงศ์  เสน่ห์                     เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์                                            
26.  นำงสำวสุภำพร  วงศ์ทิพรัตน์           เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                          
27.  นำงสำวพินิตำ  เอ๊ียบกงไชย            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
28.  นำงชลดำ  หล้ำวงศำ                    นักประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติกำร                               
29.  นำงสำววรรณวิมล  ดอกไม้             เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์                      
30.  นำงสำวสมลักษณ์  มีบุญ                เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์     
 
คณะกรรมการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

1.  นางสาวฮุสนา  เงินเจริญ               ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                  
2.  นำงสำวอำภำภรณ์  ชื่นมณี             ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                                 
3.  นำงสำวฉันทนำ  ส ำลี                   ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                 
4.  นำงกัญญำรัตน์  ศรีเนตร                ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศ 
5.  นายจิรพล  ค าต่อตั้ง                     ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ                 
6.  นำยสุธน  พรมลี                         ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ          
 

คณะกรรมการสรุปผล และจัดท ารายงานผล การประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online)   

1.  นำงสำวพินิตำ  เอ๊ียบกงไชย            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
2.  นำยธงชัย  เกิดมี                        นิติกร ช ำนำญกำร                                 
3.  นำยนภดล  แพวขุนทด                 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร                              
4.  นำยบุญฤทธิ์  รักษำกำร                 เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์                                            
5.  นำยสิปปภำส  เพชรประกอบ           นักทรัพยำกรบุคคล                      
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 23 โรงเรียน 
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รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใส 
ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน ์

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 


