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 วิเคราะห ผลการประเมิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 บนัทึกขอความ                                                                                                                             

สวนราชการ สพป.รย.๒ กลุมกฎหมายและคดี โทร.๐–๓๘๖๗–๑๑๘๐ตอ๑๐๐๘ โทรสาร๐–๓๘๖๗-๒๕๑๖ 

ที่ ………..................……………………………… วนัที ่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายงานผลและการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ  
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
เรยีน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

บัดนี้ สพฐ. ไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบรอยแลว และมีการเผยแพรใหดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของ
โครงการโรงเรียนสุจริต สนก. สพฐ. จึงขอรายงานผลการประเมินดังน้ี 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนําขอเสนอแนะไปจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปราม       
การทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ พรอมท้ังนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน สําหรับผล  การประเมินและการวิเคราะหผลการประเมินดังกลาวของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ สรุปผลไดดังนี้ 

๑.  ขอมูลพื้นฐานของผูรับการประเมิน/การดําเนินการประเมิน 

๑.๑  ผูรับการประเมินตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) ซึ่งเปนบุคลากรของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒  ทุกระดับที่ทํางานใหกบัหนวยงานมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  

๑.๒  ผูรับการประเมินตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ทุกระดับทุกสายงาน ที่มารับบริการหรือมาติดตอตามภารกิจของ สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  

๑.๓  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ รบัการประเมินโดยการตอบ
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

 

 



๒.  สพฐ. กําหนดระดับคาคะแนนควบคูกับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจําแนก
ออกเปน 7 ระดับ ดังน้ี 

 

 
 
 

๓.  ผลการประเมินของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๔   ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ไดคะแนน ๙๕.๙๕ ซ่ึงถือวา      
มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ AA โดยตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต      
(แบบ OIT) ไดคะแนนสูงสุด รอยละ ๑๐๐ สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนตํ่ากวาตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัดที่ ๘        
การเปดเผยชอมูล (แบบ OIT) ไดคะแนนรอยละ ๘๖.๒๘ สําหรับคาคะแนนในแตละตัวช้ีวัด เปนดังน้ี 

* ตัวชี้วัดตามแบบ IIT  
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนรอยละ ๙๘.๖๔ อยูในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละ ๙๗.๗๒ อยูในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใชอํานาจ ไดคะแนนรอยละ ๙๗.๙๙ อยูในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนนรอยละ ๙๘.๘๗ อยูในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละ ๙๘.๑๙ อยูในระดับ AA 

* ตัวชี้วัดตามแบบ EIT  
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนรอยละ ๙๘.๓๕ อยูในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร ไดคะแนนรอยละ ๙๖.๔๕ อยูในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทํางาน ไดคะแนนรอยละ ๙๗.๒๖ อยูในระดับ AA 

* ตัวชี้วัดตามแบบ OIT  
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ ๘๖.๒๘ อยูในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละ ๑๐๐ อยูในระดับ AA 
 
 



ขอพิจารณา 
๑.  การวเิคราะหผลการประเมิน  

๑.๑  การวิเคราะหตามคาน้ําหนักคะแนนของแตละแหลงขอมูลเครื่องมือการประเมินแสดง
เปนตารางไดดังน้ี 

 
แหลงขอมูลเคร่ืองมือ คาน้ําหนักคะแนน คะแนนที่ได คิดเปนรอยละ คะแนน ITA 

IIT ๓๐ ๒๙.๔๘ ๙๘.๒๖  
๙๕.๙๕ EIT ๓๐ ๒๙.๒๑ ๙๗.๓๖ 

OIT ๔๐ ๓๗.๒๖ ๙๓.๑๕ 

จากขอมูลขางตนแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสวนของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ วิเคราะหตามคานํ้าหนักคะแนนของแตละแหลงขอมูลเครื่องมือ      
พบวาแบบประเมิน/เครื่องมือประเมินที่มีสัดสวนคาน้ําหนักคะแนนสูงสุด ไดแก แบบ IIT มีคาน้ําหนักคะแนน 
๒๙.๔๘ คิดเปนรอยละ ๙๘.๒๖ เทียบเปนระดับ AA รองลงมาไดแกแบบ EIT มีคาน้ําหนักคะแนน ๒๙.๒๑     
คิดเปนรอยละ ๙๗.๓๖ เทียบเปนระดับ AA และแบบ OIT มีคาน้ําหนักคะแนน ๓๗.๒๖ คิดเปนรอยละ ๙๓.๑๕ 
เทียบเปนระดับ A มีสัดสวนคานํ้าหนักคะแนนต่ําสุด จากผลทั้ง ๓ แหลงขอมูลเครื่องมือทําใหไดผลคะแนน  
การประเมิน ITA เปน ๙๕.๙๕ ระดับ AA ซึ่งผลคะแนนทั้งหมดที่กลาวมาแลวของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลคะแนนในภาพรวมของ สพฐ. ทั้งเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ 

๑.๒  ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนที่ตองแกไข ในการประเมิน ITA Online ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีอยู ๔ ประเด็นคือ 

(๑) ขอคําถามท่ี O๐๑ โครงสราง ของแบบ OIT ผลการประเมินไมไดคะแนน ซึ่ง
ผูรับผิดชอบดําเนินงานคือกลุมนโยบายและแผน เหตุที่ไมไดคะแนนเต็มดวยรายละเอียดขอมูลที่เผยแพรยังไมได
ครบถวนตามที่หลักเกณฑการประเมินกําหนด 

(๒) ขอคําถามที่ O๑๔ คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ของแบบ OIT ผลการ
ประเมินไมไดคะแนน ซึ่งผูรับผิดชอบดําเนินงานคือทุกกลุม เหตุท่ีไมไดคะแนนเต็มดวยรายละเอียดขอมูลท่ี
เผยแพรยังไมไดครบถวนตามที่หลักเกณฑการประเมินกําหนด 

(๓) ขอคําถามที่ O๒๖ การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของแบบ OIT ผลการประเมินไมไดคะแนน ซึ่งผูรับผิดชอบดําเนินงานคือกลุมบริหารงานบุคคล เหตุที่ไมได
คะแนนเต็มดวยรายละเอียดขอมูลที่เผยแพรยงัไมไดครบถวนตามที่หลกัเกณฑการประเมินกําหนด 

(๔) ขอคําถามที่ O๓๐ ชองทางการแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤต ิ  
มิชอบ ของแบบ OIT ผลการประเมินไมไดคะแนน ซึ่งผู รับผิดชอบดําเนินงานคือกลุมกฎหมายและคดี         
เหตุที่ไมไดคะแนนเต็มดวยรายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพรยงัไมไดครบถวนตามท่ีหลักเกณฑการประเมินกําหนด 

๑.๓  ประเด็นที่จะตองพัฒนาและปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึนในการประเมิน ITA Online ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีอยู ประเด็นคือ 



(๑) การตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) การตอบแบบวัดการรับรูของ
ผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) จะตองมีการพัฒนาและปรับปรุง เม่ือพิจารณาผลการประเมินของแบบ IIT และแบบ 
EIT ในภาพรวมโดยละเอียดแลว เห็นควรจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนท้ังหมด โดยการประเมิน ITA 
Online ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ควรกําหนดคาเปาหมายที่จะไดรับคะแนนผลการประเมินเปนต้ังแต 98.00 
ระดับ AA ข้ึนไปทุกตัวชี้ว ั

(๒) การประเมินดวยแบบ OIT ของการประเมิน ITA Online ในปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๕ จะตองมีการช้ีแจงทําความเขาใจเพื่อใหมีการพัฒนาและปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น โดยเฉพาะขอคําถามท่ี
ไมไดคะแนน จะตองมีการแกไขในประเด็นที่เก่ียวของใหครบถวนครอบคลุมตามที่หลักเกณฑการประเมิน
กําหนดดวย  

๑.๔  ปญหาและอุปสรรคในการประเมิน ITA Online ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ การดําเนินงานการประเมิน ITA Online ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ท่ีผานมา พิจารณาแลวยังไมพบปญหาและอุปสรรคที่ เปนนัยยะสําคัญ            
การดําเนินงานในการรับประเมินทั้งดานบุคลากรและดานเทคนิคในการสงขอมูลออนไลน เปนไปอยางครบถวน 
เรียบรอย แลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามที่ สพฐ. กําหนด ผลการประเมินอยูในระดับที่สูงมาก และมีการ
พัฒนาดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

 
๒.  ขอเสนอแนะและแนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

สําหรับการประเมิน ITA Online ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
การประเมิน ITA Online ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ น้ัน หนวยงานผูรับการประเมินจะตองมี

การพัฒนาการดําเนินงานและมีมาตรการตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานและปองกัน
การทุจริตภายในหนวยงาน จากผลการวิเคราะหตามขอ ๑ ท่ีกลาวมาขางตน พิจารณาแลวจึงเห็นควร
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป ดังน้ี 

๒.๑  ใหกลุมท่ีรับผิดชอบตามตัวช้ีวัด พิจารณาถึงการกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของและ
รายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพร ใหครบถวนและเปนปจจุบัน 

๒.๒  ใหกลุมกฎหมายและคดี พิจารณาปรับปรุงและจัดทํามาตรการใหผูมีสวนไดเสีย        
มีสวนรวม ใหมีความครอบคลุมครบถวนตามรายละเอียดขอมูลที่จะตองเผยแพรและใหเปนปจจุบัน ทั้งน้ีใหถือ
เปนสวนหน่ึงของมาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน สําหรับการประเมิน ITA 
Online ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดวย 

๒.๓  ใหกลุมกฎหมายและคดี พิจารณาปรับปรุงและจัดทํามาตรการและแนวปฏิบัติตางๆ ที่
เก่ียวของ ใหมีความครอบคลุมครบถวนตามรายละเอียดขอมูลท่ีจะตองเผยแพรและใหเปนปจจุบัน ทั้งน้ีใหถือ
เปนสวนหนึ่งของมาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน สําหรับการประเมิน 
ITA Online ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวย 

๒.๔  การประเมินในสวนของแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายในและภายนอก (IIT 
และ EIT) เห็นควรจะตองมีการประชุม อบรม เพื่อชี้แจงและใหความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องที่จะตองทําการ
ประเมินโดยละเอียด รวมทั้งจะตองชี้ใหเห็นถึงการดําเนินงานของ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา



ระยอง เขต ๒ ไดเปนไปอยางมีคุณธรรมและมีความโปรงใสครบถวนตามประเด็นที่จะตองรับการประเมินแลว 
ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA Online ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหมีคาคะแนนที่สูงข้ึนโดยตั้งคา
เปาหมายไวที่ ๙๘.๐๐ ระดับ AA ข้ึนไป ทุกตัวชี้วดัในการประเมิน และใหมีความยั่งยืนตลอดไป  

ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

๑.  ใหความเห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินการตามขอพิจารณา ขอ ๒. 
๒.  อนุญาตใหใชสําเนาหนังสือฉบับน้ีแจงเวียนบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ทุกคน เพื่อทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามที่ไดรับ
มอบหมายตอไป  

๓.  หากเห็นเปนประการใด ขอไดโปรดส่ังการ 
 
 
                                                                        พัชราภรณ  ชวนพันธุ 
                                                                  (นางสาวพัชราภรณ  ชวนพันธุ) 
                                                                           นิติกร ปฏิบัติการ 
 
 
                                                                            ธงชัย  เกิดมี 
                                                                        (นายธงชัย  เกิดมี) 
                                   นิติกร ชํานาญการ 
 
 
                                                                       สุเทพ  ศรบุญทอง 

          (นายสุเทพ  ศรบุญทอง) 

                                        ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

 


