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ค ำน ำ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ก าหนดเป้าหมายส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้าง วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและ ทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่าง

โปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้ง ก าหนดแนวทางการ

พัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตส านึก การเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการ

ปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 2.ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรม ที่ส่อไปในทางทุจริตและ 3.ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือ

ต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานเพื่อ จะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับ

หน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ได้เริ่มด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีการประเมินในรูปแบบออนไลน์ 

โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่  1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซต์สถานศึกษา (ส าหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะ สะท้อนให้เห็นถึง

ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

โรงเรียนพะทายพิทยาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน

การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ สถานศึกษาใน

ฐานะหน่วยงานที่รับการประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการน าผลการประเมินไป วางแผนปรับปรุงหรือ

พัฒนาการด าเนินงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาและคณะท างานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการประเมิน คุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จนบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

                                                                                                            โรงเรียนพะทายพิทยาคม 
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บทสรุปผู้บริหำร 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์     (Integrity and 

Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ

ประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา  เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุง

หรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและน าข้อเสนอแนะไปจัดท า มาตรการในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ  พร้อมทั้งน าผลการ ประเมินไปปรับปรุง

และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากร ในสถานศึกษา ที่ท างานให้กับ

สถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ไม่น้อยกว่า 25 คน) จ านวน 35 คน และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 20 คน) จ านวน 90 คน โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่              

1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการ

ทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพ การสื่อสาร  8) การปรับปรุงระบบการท างาน  9) การเปิดเผย

ข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริตส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

สถานศึกษาออนไลน์ ของ โรงเรียนปลาปากวิทยา  สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของสถำนศึกษำ 

1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อย

ละเฉลี่ย 90.02 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A โดย ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้

คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 100.00 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 25 

1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการ

ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สถานศึกษา และจากเอกสาร

หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา  ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.58 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

ตัวช้ีวัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.3 ซึ่งอยู่ในระดับ B 

ตัวช้ีวัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.86 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวช้ีวัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.2 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวช้ีวัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.2 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.3 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.3 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.4 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100  ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  ได้คะแนนรอยละเฉลี่ย 25 ซึ่งอยู่ในระดับ F 

 1.3 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ AA จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20  

ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ  A จ านวน  6 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 20 

2. ปญัหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สถำนศึกษำออนไลน์ 

2.1 ด้ำนบุคลำกร 

1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่ง ยังเข้าใจไม่ 

ถูกต้อง 

2) สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาท าให้ไม่มีความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Online 

2.2 ด้ำนเทคนิค 

ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบางพ้ืนที่ 

3. ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศกึษำออนไลน์ 

3.1 ด้ำนบุคลำกร 

1) แจ้งกระบวนการวิธีการด าเนินงานผ่านทาง Social Network /ประชุม Video Conference 

2) หากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบายกระบวนการขั้นตอน

ในการประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสานที่ปรึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการและขั้นตอนการประเมิน 

3) สร้างความตระหนักให้บุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

3.2 ด้ำนเทคนิค 

ที่ปรึกษาการประเมิน และ สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งานระบบ ITA 

Onlineที่ปรึกษาการประเมิน ควรชี้แจงและอ านวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน 
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บทท่ี 1 บทน ำ 
ควำมเป็นมำ  

******************************************************************************************** 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ

การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ

มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่

หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผล

การประเมินและแนวทาง ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้

อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน ภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิด

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการ บริการสาธารณะ

ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลา ในการให้บริการอย่าง

ชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ กับการป้องกันในประเด็นที่

อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึน ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงาน

ภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลง

ได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทาง การพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของ

ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับ ความร่วมมือจาก

หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมิน ได้มีการตรวจสอบและสอบ

ทานตนเอง มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในสวนที่ ยังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนา

ระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรใน

หน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
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ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนด ค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการ

ประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงาน ที่น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไป

ขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา จ านวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนา

นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบ

ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการ ประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล 

รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการ

ประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน ด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับการประเมิน

โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน

ภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริตของ

ประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการ ปรับปรุงและแนวการพัฒนา

เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับ

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนาเกณฑ์

การประเมินให้สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่าง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนของการ

ด าเนินการ และมุ่งเน้นการร่วมด าเนินการ ขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงาน

ราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์ จากการประเมิน และน าผลการประเมินไปการปรับปรุงและพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับ ประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้

สังคมและสาธารณชนรับรู้ ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

อย่างไร และการ ด าเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับ

บุคคล ที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 
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แนวทำงกำรประเมิน ITA Online ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้กรอบแนวทางการประเมิน เช่นเดียวกับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 เพ่ือให้สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการประเมินตลอดจน ข้อเสนอแนะที่จะน าไปสู่การ

ปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างเชื่อมโยงและ ต่อเนื่อง  โดยมีการปรับปรุงใน

รายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย  เพ่ือ แก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดของการ

ประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรประเมิน ITA Online 

 ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online จ าเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อน การประเมิน 

ITA Online ให้สามารถด าเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นหน่วยศูนย์กลางในการก ากับติดตาม การประเมิน ITA 

Online โดยมีหน้าที่ก าหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในภาพรวม รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมิน การก ากับ

ติดตามการประเมินและการด าเนินการต่อผลการประเมิน เพ่ือน าเสนอต่อ ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. มีบทบาทในการร่วมก าหนดแนวทางและร่วมก ากับติดตามการประเมิน รวม ไปถึงการ

ประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆในการประเมิน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยย่อยในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยมีหน้าที่ก าหนดกลไกและกระบวนการในการ ขับเคลื่อนการประเมิน

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สถำนศึกษำ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 8,224 แห่ง เข้ารับการ ประเมิน 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในปีนี้ ถือเป็นการขยายผลการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส มาใช้ใน

การประเมินสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบ ออนไลน์เป็นครั้งแรก 

หลังจากท่ีได้มีการปรับปรุงเครื่องมือการประเมินอย่างต่อเนื่องในการประเมินส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาจนประสบ

ผลส าเร็จ โดยการประเมินผ่านระบบ ITA Online ซึ่งได้ด าเนินการพัฒนา และออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้

ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจ

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในครั้งนี้ จะ ท าให้

หน่วยงานเกิดความตระหนัก และน ากรอบการประเมินที่ก าหนดไปด าเนินการจัดท ามาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ
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ความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึง

เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญ

ที่จะน าไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานและการวางแผนในการป้องกัน การทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติใน

อนาคตอีกด้วย 
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บทที่ 2  วิธีกำรประเมิน 

ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรประเมิน  

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่าคะแนน ดัชนีการรับรู้

การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ ศึกษาข้อมูลจาก

ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้

สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูล ที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ 

(Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทาง

วิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์ การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆที่

เกี่ยวข้อง ท าให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งท่ี

มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน

ภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด 

ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 

2) การใช้งบบประมาณ 

3) การใช้อ านาจ 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6) คุณภาพการด าเนินงาน 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8) การปรับปรุงระบบการท างาน 

9) การเปิดเผยข้อมูล 

10) การป้องกันการทุจริต 
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รำยละเอียดกำรประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด  

ตัวช้ีวัด ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อค ำถำม 
1.กำรปฏิบัติหน้ำที่ IIT 1. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ 

แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 

 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วน 
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
3. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีพฤติกรรมในการ 
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน 

 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 

 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง 
4. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง 
ดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

 เงิน 

 ทรัพย์สิน 

 ประโยชน์อื่นๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 
5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันใน
โอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ 
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ 
หรือไม่ 

 เงิน 

 ทรัพย์สิน 

 ประโยชน์อื่นๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 
 

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัด ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อค ำถำม 
  6 บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่ 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 
 เงิน 
 ทรัพย์สิน 
 ประโยชน์อื่นๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

 

2. กำรใช้งบประมำณ IIT 7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของ 
สถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด 
8. สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง 
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 คุ้มค่า 

 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
9. สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
10. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่
เป็นเท็จ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลา
ราชการ ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
11. สถานศึกษาของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา 
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
12. สถานศึกษาของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น 
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
 สอบถาม 
 ทักท้วง 
 ร้องเรียน 

6 ข้อ 
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ตัวชี้วัด ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อค ำถำม 
3. กำรใช้อ ำนำจ IIT 13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา 

อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ 
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว ของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ ถูกต้อง 
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
18. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาของท่าน มี
ลักษณะดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
 มีการซื้อขายต าแหน่ง 
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

6 ข้อ 

4. กำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำร 

IIT 19. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ 
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไป 
ใช้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของท่าน มีความสะดวก มาก 
น้อยเพียงใด 
21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการ ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของ 
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
สถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด 
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของสถานศึกษาของท่าน เกี่ยวกับการ 
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
24. สถานศึกษาของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ 
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัด ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อค ำถำม 
5. กำรแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริต 

 25. ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาของท่าน ให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
26. สถานศึกษาของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
หรือไม่ 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน 
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ของสถานศึกษา 
27. ปัญหาการทุจริตในสถานศึกษาของท่าน ได้รับ การ
แก้ไข มากน้อยเพียงใด 
28. สถานศึกษาของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อ
การทุจริตในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด 
 เฝ้าระวังการทุจริต 
 ตรวจสอบการทุจริต 
 ลงโทษทางวินัย  เมื่อมีการทุจริต 
29. สถานศึกษาของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบ ของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต ในสถานศึกษา 
มากน้อยเพียงใด 
30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ใน
สถานศึกษาของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น 
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 

 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 

 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 

 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

6 ข้อ 

6. คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน 

EIT 1. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 

 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

5 ข้อ 
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ตัวช้ีวัด ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อค ำถำม 
  2. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/

ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 
3. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไป ตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 
4. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกบุคลากรใน 
สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ 
ให้บริการ หรือไม่ 

 เงิน 

 ทรัพย์สิน 

 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การ
ลด ราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 
5. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึง 
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย 
เพียงใด 

 

7. ประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร 

 6. การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

 มีช่องทางหลากหลาย 
7. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล 
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
8. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 
9. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 
10. สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ 
ร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรในสถานศึกษา หรือไม่ 

5 ข้อ 
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8. กำรปรับปรุงระบบ
กำรท ำงำน 

EIT 11. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง 
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อย 
เพียงใด 
12. สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อย 
เพียงใด 
13. สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
14. สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ 
สถานศึกษาให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
15. สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

 

9. การเปิดเผยข้อมูล 
9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 1. โครงสร้าง 
      - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการ 
แบ่งส่วนงานภายใน เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และ 
องค์คณะบุคคล เป็นต้น 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
       - แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา 
ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ 
ติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา และผู้ด ารง 
ต าแหน่งทางการบริหารของสถานศึกษา 
3. อ านาจหน้าที่ 
        - แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของสถานศึกษา
ตามท่ี กฎหมายก าหนด 
4. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 
        - แสดงแผนการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มี
ระยะ มากกว่า 1 ปี ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น  
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
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  และ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 

2564 
5. ข้อมูลการติดต่อ 
       - แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 1) ที่อยู่ 2) หมายเลข 
โทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 4) ที่อยู่ไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน 
6. กฎหมายที่เก่ียวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น 
      - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม 
       - พรบ.ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
       - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
       - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
       - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่ 
แก้ไขเพ่ิมเติม 
       - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
       - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหาร
จัดการ และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2546 (ออกตาม มาตรา35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ) 
        - กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
         แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 
ด าเนินงานตามอ านาจ หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา 
โดยจะตอ้งเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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  8. Q & A 

       แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูล ต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้ค าตอบ
กับผู้ สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น และ 
สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของสถานศึกษา 
9. Social Network 
        แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น 
Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็น 
ต้น  และสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก 
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

 

9.2 การบริหารงาน  10. แผนด าเนินงานประจ าปี 
      แสดงแผนการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 
1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือ 
กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็น 
ต้น และเป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 
11. รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 
        แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน 
ด าเนินงานประจ าปี มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ด าเนินงาน เป็นต้น และเป็น 
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2564 
12. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี แสดงผลการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
        มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผล
การ ด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น และ เป็นรายงานผลการด าเนินงานของปี 
พ.ศ. 2564 
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  13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

      แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของ
สถานศึกษาท่ีบุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น 
มาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับบุคลากรในสถาน 
ศึกษา ก าหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
       แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้ 
มาติดต่อกับ สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ 
หรือติดต่อกับสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการ 
ปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติส าหรับการ 
ให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ 
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ 
ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
       แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ
สถานศึกษา และเป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 
2564 
16. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ        
         แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตาม 
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา และเป็นรายงาน 
ผลของปี พ.ศ. 2564 
17. E–Service 
       แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ 
ตามอ านาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
และสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก 
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
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9.3 กำรบริหำรเงิน
งบประมำณ 

 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
       แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มี 
ระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ 
ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภท 
รายการใช้จ่าย เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
19. รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 
6 เดือน 
         แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการ
ใช้ จ่ายงบประมาณประจ าปี มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ 
เป็นต้น และ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
        แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
และเปน็รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ            
        แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ตามท่ีสถานศึกษา จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การ
จัดหาพัสดุ 
         แสดงประกาศตามท่ีสถานศึกษาจะต้องด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการ 
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และ  เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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  23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน     

        แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา           
(แบบสขร.1) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 
งานที ่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ
หรือ จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ 
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน 
รอบเดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) และเป็นข้อมูล 
การจัดซือ้จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปี 
       แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร. 
1) มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น และเป็น 
รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคล 

 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี 
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็น 
นโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
หรือนโยบายที่ก าหนดในนามของสถานศึกษา และเป็น 
นโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2564 
26. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       
        แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี 
คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การ 
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การ 
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา 
วินัยของบุคลากรใน สถานศึกษา เป็นต้น เป็นการ
ด าเนินการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายบริหารทรัพยากร
บุคคลตามข้อ 25 และเป็นการด าเนินงานประจ าปี 2564 
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  27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล ดังนี้ 
   o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
   o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
   o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
   o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
   o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
และเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 
2564 
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี 
       แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มี
ข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการ 
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ 
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
และเป็นรายงานผลการด าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2564 

 

9.5 การส่งเสริม
ความโปร่งใส 

 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ  
       แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรใน สถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท า
การร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการ
ต่อเรื่อง ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ เป็น ต้น 
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ 
       แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
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  บุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ และ 

สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็ป
ไซต์หลักของสถานศึกษา 
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบประจ าปี 
แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบของบุคลากรในสถานศึกษา มีข้อมูลความก้าวหน้าการ 
จัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องท่ีด าเนินการ 
แล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี 
เรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) และเป็นข้อมูลในปี 
พ.ศ. 2564 

 

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
     แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ 
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ 
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือ 
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ 
สถานศึกษา 
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
     แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง การเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ ด าเนินงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม ติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น และเป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2564 

 

10.กำรป้องกันกำร
ทุจริต 
10.1 การด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการทจริต 

 34. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
      แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ 
และบริหาร สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด าเนินการโดยผู้บริหาร 
สูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา 
 

10 ข้อมูล 
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  35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

       แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน 
ร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการด าเนินการหรือ 
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความ 
โปร่งใส และเป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
      แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวมของสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียด
ของผลการ ประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับ
ของความ เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร
จัดการ ความเสี่ยง เป็นต้น และเป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2564 
37. การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต        
           แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวมของสถานศึกษา เป็นกิจกรรมหรือ
การด าเนินการที่ สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการ
เพ่ือบริหาร จัดการความเสี่ยงตามข้อ 36 และเป็นการ
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
          แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามี 
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่าง 
ชัดเจน และเป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี     
        แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการ 
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
สถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น  
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ตัวช้ีวัด ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อค ำถำม 
  โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็น

ต้น และเป็น แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2564 
40. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ 
ทุจริต ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
        แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
การป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น และ เป็น
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2564 
41. รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี     
         แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น 
ผลการด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมาย เป็นต้น ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปี พ.ศ. 
2564 

 

10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 
      แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ในปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็น 
ที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการ 
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น มี
มาตรการ เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน สถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ฯ โดย มีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องการก าหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ การก าหนด แนวทางการก ากับ ติดตาม ให้
น าไปสู่การปฏิบัติและการ รายงานผล เป็นต้น 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล จ ำนวนข้อค ำถำม 
  43. การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
         แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา มีข้อมูล 
รายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง 
เป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีกำรประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมิน ในครั้งนี้ให้ง่ายต่อ

การใช้งานทั้งในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้องน าเครื่องมือการ ประเมิน ITA Online ไปใช้ 

และสถานศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้องรับการประเมิน ITA Online จากส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือลดความ

ยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบ ค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถ

บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้การ ด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนอง

ต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุง สถานศึกษา ที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดกำรประเมิน 

ตัวชี้วัดการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 

2) การใช้งบประมาณ 

3) การใช้อ านาจ 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6) คุณภาพการด าเนินงาน 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8) การปรับปรุงระบบการท างาน 

9) การเปิดเผยข้อมูล 

10)  การป้องกันการทุจริต 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด

การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ หน่วยงาน

ที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ การท างาน 

3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

กลุ่มประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (ส ำหรับแบบ IIT) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง  บุคลากรในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

นับถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 

การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 25 ตัวอย่าง กรณี

สถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวนน้อยกว่า 25 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในทั้งหมด 

การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (ส ำหรับแบบ EIT) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน องค์กร ปกครองส่วน

ท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา นับตั้งแต่ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 

การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย คณะกรรมการ

สถานศึกษา (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู) ตัวแทนผู้ปกครองอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง 

การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 

3) เว็บไซต์สถำนศึกษำ (ส ำหรับแบบ OIT) 

เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแล

ระบบของสถานศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบส ารวจ หน่วยงานละ 1 ชุด 

การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาระบุ URL ของ 

หน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยสถานศึกษา

สามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URLในแต่ละข้อ 

กรณีท่ีสถานศึกษามีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้เผยแพร่ข้อมูลได้ไม่ตรงตาม รายละเอียดที่ก าหนด

หรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดตามแบบส ารวจ OIT ได้ ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความ

จ าเป็นประกอบโดยละเอียด 
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กำรประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อมูลค ำถำม คะแนนเฉลี่ยของข้อ

ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ

ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุก
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ำรวจ คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ ำหนักแบบส ำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ำรวจที่ถ่วงน้ ำหนักแล้ว 
 

 

คะแนนและระดับผลกำรประเมิน 
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน

(Rating Score)  โดยจ าแนกออกเป็น 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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ขั้นตอนกำรประเมิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะต้องด าเนินการ 

ผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยจ าแนกขั้นตอนการ 

ด าเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงด าเนินการประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผล 

การประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนการประเมินและกรอบระยะเวลาด าเนินการพอสังเขป ดังนี้ 

ช่วงกำรประเมิน กรอบระยะเวลำ ขั้นตอนกำรประเมิน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 
- ชี้แจงแนวทำงกำรประเมิน 
- Workshop ระบบ ITA 
Online 2021 ให้กับ
สถำนศึกษำที่เป็นหน่วย
ประเมิน” โรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล”ทั้ง 20 แห่ง 
- สถำนศึกษำน ำเข้ำข้อมูล 
- สถำนศึกษำจัดเตรียม Open 
Data 

ก.ค. 2564 โรงเรียนเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการ 
ประเมิน ITA Online ระดับโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ ITA Online และ 
ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง 

ก.ค. 2564 สพม.นครพนม ประชุมชี้แจง ระบบ ITA Online 2021 ให้กับ
ผู้บริหาร สถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพม.นครพนม) 

ส.ค. 2564 สพม.นครพนม  ประชุมปฏิบัติการฯ ระบบ  ITA Online 2021ให้กับ
ผู้รับผิดชอบ ITA Online 2021 ในสถานศึกษา จ านวน 20 แห่ง 

9-29  ส.ค.2564 สถานศึกษา   ปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผย 
ข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ช่วงด ำเนินกำรประเมิน 
- ตอบแบบ IIT,EIT 
- ท ำแบบ OIT 

9-15 ส.ค. 2564 สพม.นครพนม ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ 
วัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 

16-22 ส.ค 64 สพม.นครพนม ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) ให้สถานศึกษา 
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ 
วัดการรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 

23-29 ส.ค. สถานศึกษาด าเนินการตอบแบบส ารวจ OIT 
ช่วงสรุปผลการประเมิน 
- ตรวจให้คะแนนและ
ข้อเสนอแนะ 
- ประมวลผลกำรประเมิน 
- ประกำศคะแนน ITA  

ก.ย. 2564 
 

สพม.22 ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน 
วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ 

ก.ย. 2564 
 

สพม.22 จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก.ย. 2564 
 

ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online 
ของสถานศึกษาและน าเสนอต่อ สพฐ. 
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ช่วงเตรียมกำรประเมิน 
1. โรงเรียนเตรียมบุคลำกรผู้รับผิดชอบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    โรงเรียนจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะผู้ประเมิน และผู้ดูแลระบบ ITA Onlin ของ

โรงเรียน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ ITA Online ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนสุจริต และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  

โรงเรียนด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ร่วมด าเนินการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. สพม.นครพนม ประชุมเชิงช้ีแจงและประชุมปฏิบัติกำร ระบบ ITA Online 2020 ให้กับ ผู้บริหำร 

และผู้รับผิดชอบ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย (โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล) 

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท. และผู้ดูแล ระบบ ITA 

Online ของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ทาง สพม.นครพนม จัดขึ้น เพื่ออธิบายการใช้งานระบบ ITA Online การกรอก

ข้อมูล การตอบแบบประเมิน การจัดท าข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา การ ตอบค าถามแบบส ารวจการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA Online ในภาพรวม เรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ ITA 

Online การใช้เครื่องมือการประเมิน การสรุปผลข้อมูลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

สถานศึกษาออนไลน์ และวางแผนการด าเนินงาน 

3. สถำนศึกษำเตรียมบุคลำกรผู้รับผิดชอบ 

สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแลระบบ ของ

สถานศึกษา ดังนี้ 

– กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา 

– น าเขา้ข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

– ประสานงานในขั้นด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT 

– ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

– ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

4. สถำนศึกษำกรอกข้อมูลบุคลำกรผู้รับผิดชอบและกรอกน ำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภำยใน (IIT) ผ่ำนทำง

ระบบ ITA Online 2021 

ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2020 เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สถานศึกษา จ านวน 1-2 คน 
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2. จ านวนบุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา ที่ท างานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับ

ถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 เพ่ือน ามาใช้ค านวณจ านวน ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 

3. จ านวนนักเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา เพ่ือน ามาใช้ค านวณจ านวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายนอก (แบบ EIT) 

5. สถำนศึกษำปรับปรุงแก้ไขระบบงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนตำม เกณฑ์

ที่ก ำหนด 

สถานศึกษาจะต้องด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ สถานศึกษา 

เพ่ือเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามประเด็นข้อค าถามของแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ 

ช่วงด ำเนินกำรประเมิน  

1. สพม.นครพนม ส่งช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน   

(IIT) ให้สถำนศึกษำ 

สพม.นครพนม จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้  IIT ให้แก่  ผู้รับผิดชอบการประเมิน  ITA Online 

ในระดับสถานศึกษาไปที่อีเมล 1048190463@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT จะอยู่ใน

ลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในเข้ามา

ตอบในระบบ ITA Online 2020 ในช่วงเวลาที่ สพท.ก าหนด 

2. สถำนศึกษำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ IIT ให้ผู้มี 

ส่วนได้ ส่วนเสียภำยในเข้ำมำตอบ 

จากนั้น สถานศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 2021 แก่บุคลากรใน

สถานศึกษา ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา เข้าระบบและประเมิน

ด้วยตนเอง 

บุคลากรในสถานศึกษา จะเข้าระบบ ITA Online 2020 จาก URL หรือ QR Code และประเมิน ด้วยตนเอง โดยเมื่อ

เข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนท า แบบส ารวจ โดยระบบจะ

ตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ าของผู้ใช้งานและ เพ่ือให้ผลการประเมินมีความ

คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบ ส ารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษาจะมีหน้าที่ก ากับติดตาม การประเมินตาม

แบบ IIT ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างที่ สพท. ก าหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการประเมิน ตามแบบ IIT ในระบบ 

ITA Online 2021 
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3. สพม.22 ส่งช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 

ให้สถำนศึกษำ 

สพม.นครพนม จะจดัส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online 

ในระดับสถานศึกษา ไปที่อีเมล 1048190463@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT จะอยู่

ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก เข้า

มาตอบในระบบ ITA Online 2021 ในช่วงเวลาที่ สพม.นครพนม ก าหนด 

4. สถำนศึกษำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ EIT 

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกเข้ำมำตอบ 

จากนั้น สถานศึกษาศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 2020 แก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ อ่ืน ๆ เพื่อให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITA Online 2020 จาก URL และ QR Code และ ประเมินด้วย

ตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตัวตนด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ของตนเองก่อนท า

แบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการ ตอบซ้ าของผู้ใช้งานและเพ่ือให้

ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา จะมีหน้าที่ก ากับติดตาม การประเมินตาม

แบบ EIT ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างที่ สพท. ก าหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการ ประเมินตามแบบ EIT ใน

ระบบ ITA Online 2021 

5. ด ำเนินกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open data  

Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

สพม.นครพนม จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ไปที่อีเมล 

1048190463@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT จะเป็น ช่องทาง

เฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ตอบค าถามตามแบบตรวจ การเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ OIT ตามช่วงเวลาและแนวทางที่ สพท.ก าหนด เท่านั้น 

สถานศึกษาท่ีรับการประเมิน โดยผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา จะต้องเข้า

ระบบ ITA Online 2021 เพ่ือตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน ใน 2 ตัวชี้วัด 

ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน

งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต 

(ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ มาตรการ ภายในเพื่อป้องกันการ

ทุจริต) 
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ช่วงสรุปผลกำรประเมิน 

1. ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเครำะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน 

สพม.นครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ ที่ก าหนด

และให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 

สพม.นครพนม ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ

สถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดท าเป็นรูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล ภายหลังจาก การจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและให้คะแนน รวมถึงการ

วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของสถานศึกษา

ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ประกำศผลกำรประเมิน ITA และน ำเสนอผลต่อ สพฐ. 

สพม.นครพนม ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สถานศึกษาได้รับทราบ รวมถึงน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ สพฐ. และ

มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บทที่ 4 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำรับกำรประเมิน 

1.1  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency Assessment 

Online (IIT Online) จ านวน 35 คน 

1.2  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency Assessment 

Online (EIT Online) จ านวน 90 คน 

1.3  สถานศึกษาที่รับการประเมิน Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) จ านวน 

1 แห่ง 

ผลกำรประเมินในระดับสถำนศึกษำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ระดับ สถานศึกษา  ได้

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.02 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A โดย ตัวชี้วัดการ

เปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 100.00 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่า ตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัด การ

ป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 25 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.58 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.3 ซึ่งอยู่ในระดับ B 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.86 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนร้อยละฉลี่ย 86.2 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.2 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.3 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.3 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.4 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100  ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนรอยละเฉลี่ย 25 ซึ่งอยู่ในระดับ F 
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แผนภูมิแสดงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
  

 จากแผนภูมิพบว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับสถานศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.02 ซึ่งอยู่ในระดับ 

A และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 1100.00 รองลงมา 

คือ ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.58 

ตัวชี้วัด การใช้อ านาจ     ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.86 

ตัวชี้วัด คุณภาพการด าเนินงาน   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.30 

ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.30 

ตัวชี้วัด การปรับปรุงระบบการท างาน  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.04 

ตัวชี้วัด การใช้ทรัพยากรทางราชการ  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.90 

ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.20 

ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.30 

ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.00 

 

 

 

 

 

95.58
84.3

93.86 86.9 86.2 93.3 91.3 90.4
100

25

คะแนนตำมดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต
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ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ในภำพรวมระดับสถำนศึกษำ(วิเครำะห์ตำมค่ำน้ ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล) 

แหล่งข้อมูล ค่ำน้ ำหนักคะแนน คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 
IIT 30 26.81 89.39 
EIT 30 27.49 91.63 
OIT 40 35.71 89.25 

 

แผนภูมิแสดง ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
 

         จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับสถานศึกษา วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนัก คะแนนของแต่ละ

แหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ ประจ าปี

งบประมาณ พ . ศ .  2564 ที่มีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนนสูงสุด ไ ด  ้แก่ แบบ OIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 35.71 (คิดเป็น

ร้อยละ 89.25) รองลงมา ได้แก่ แบบ EIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 27.49 (คิดเป็นร้อยละ 91.63) และ แบบ IIT มีค่า

น้ าหนักคะแนน 26.81 (คิดเป็นร้อยละ 89.39) มีสัดส่วนค่า น้ าหนักคะแนนต่ าสุด 

  

 

26.81 27.49
35.71

IIT EIT OIT

วิเครำะห์ตำมค่ำน้ ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล
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       ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศกึษำออนไลน์ จ ำแนกตำม    

ตัวช้ีวัดกำรประเมิน 

           ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จ าแนก ตาม

ตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ 

100.00 รองลงมา คือ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ 95.58 

ตัวชี้วัด การใช้อ านาจ     ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.86 

ตัวชี้วัด คุณภาพการด าเนินงาน   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.30 

ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.30 

ตัวชี้วัด การปรับปรุงระบบการท างาน  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.04 

ตัวชี้วัด การใช้ทรัพยากรทางราชการ  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.90 

ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.20 

ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.30 

ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.00 

ตำรำงแสดง สรุปภาพรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์ จ าแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน 

คะแนน ITA เท่ำกับ 90.02 ระดับ AA 
ตัวช้ีวัด คะแนนตัวช้ีวัด(ร้อยละ) ระดับผลกำรประเมิน 

การปฏิบัติหน้าที่ 95.58 AA 
การใช้อ านาจ 93.86 A 
คุณภาพการด าเนินงาน 93.30 A 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.2 A 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 86.2 A 
การใช้งบประมาณ 84.30 B 
การเปิดเผยข้อมูล 100 AA 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.30 A 
การปรับปรุงระบบการท างาน 90.40 A 
การป้องกันการทุจริต 25.00 F 

คะแนนตัวช้ีวัด (ร้อยละ) เฉลี่ย                             90.02 A 
หมายเหตุ :  1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวชี้วัดที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 

               2. คะแนนตัวชี้วดัเป็นการค านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามจากทุกแบบส ารวจ ในตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้

ถ่วงน้ าหนักส าหรับการเปรียบเทียบในแต่ละตัวชี้วัด 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้ 

สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

                ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวมโรงเรียน      

พะทายพิทยาคม ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.02 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ A 

โดย ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 100.00 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่า ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ 

ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 25.00 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ จ ำแนกเป็น 

 ตัวช้ีวัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 

ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล    ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00         ซ่ึงอยู่ในระดับ AA 

ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่    ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.58           ซ่ึงอยู่ในระดับ AA 

ตัวชี้วัด การใช้อ านาจ     ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.86           ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัด คุณภาพการด าเนินงาน   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.30          ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.30           ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัด การปรับปรุงระบบการท างาน  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.04           ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัด การใช้ทรัพยากรทางราชการ  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.90           ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.20           ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.30           ซ่ึงอยู่ในระดับ B 

ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.00           ซ่ึงอยู่ในระดับ F 

               ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ พบว่า ตัวชี้วัดที่มี

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ AA จ านวน 2 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20 ตัวชี้วัดที่มีผล

คะแนนอยู่ในระดับ A จ านวน 6 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ 60 

               อภิปรำยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

               ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยภาพรวม ระดับ

สถานศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.02  ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ A ซึ่งถือเป็น
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนพะทายพิทยาคมที่ เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบลในรูปแบบออนไลน์ 

                ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูง  เนื่องจากสถานศึกษามีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและ 

ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและ 

บุคลากรภายในสถานศึกษาอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความชัดเจน สอดคล้อง

กับตัวชี้วัดการประเมินที่ก าหนดไว้ 

                ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนต่ า ส่วนหนึ่งเนื่องจาก การป้องกันการทจุรติ  ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องเตรียมการ

ค่อนข้างมาก ท าให้สถานศึกษาบางแห่ง เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการประเมินท าให้ข้อมูลที่ปรากฎบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน ไม่ตรงตามข้อพิจารณา หรือขาดความสมบูรณ์ไม่ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนด ส่งผลให้ไม่ได้

รับการพิจารณา ให้คะแนนในรายการดังกล่าว 

ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

 ด้ำนบุคลำกร 

           1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน  ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่ง ยังเข้าใจไม่ถูกต้อง 

           2) สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาท าให้ไม่มีความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Online 

ด้ำนเทคนิค 

ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบางพ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์  

            ด้ำนบุคลำกร 

              1) แจ้งกระบวนการวิธีการด าเนินงานผ่านทาง Social Network /ประชุม Video Conference 

              2) หากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบาย กระบวนการ

ขั้นตอนในการประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสานที่ปรึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการและขั้นตอนการ

ประเมิน 

             ด้ำนเทคนิค 

               ที่ปรึกษาการประเมิน และ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งาน ระบบ ITA 

Online ที่ปรึกษาการประเมิน ควรชี้แจงและอ านวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน 
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รำยชื่อคณะท ำงำน 
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ค ำสั่งโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 
ที่ 207/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในสถำนศึกษำออนไลน์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

……………………………………………….. 
                    ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ได้ก ำหนดให้โรงเรียนด ำเนินกำร กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  ITA Online เป็นกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในระหว่ำงวันที่  
9 สิงหำคม – 16 กันยำยน 2565  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนกำร
ด ำเนินกำรงำน ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นำงภัทรวดี   มีระหงษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยจิรพล    นำมมีทธิ์  รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงวิลำวัณย์   แวงดีสอน  ครู ค.ศ. 3   กรรมกำร 
4. นำยสยำม   ค ำชนะ  ครู ค.ศ. 3   กรรมกำร 
5. นำงสำวพิชญภัค   สมปัญญำ ครู ค.ศ. 3      กรรมกำร 
6. นำงสำวจริยำภรณ์   วิเศษศรี คร ูค.ศ. 1   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงรัชนียำ   มูลชัย  ครู ค.ศ. 2   ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้ำที่   1. นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนพร้อมให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนกำรเตรียมควำมพร้อมกำร 
             ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล) ITA Online  
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน 

รำยกำรตัวชี้วัด ฝ่ำย/งำน ผู้รับผิดชอบด้ำนข้อมูล 
เจ้ำหน้ำที่อัฟข้อมูลทำง

เว็บไซต์ 
: : ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน 
O1 : โครงสร้ำงหน่วยงำน 4 ฝ่ำย สยำม/จริยำภรณ์ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O2 : ข้อมูลผู้บริหำร บุคคล สยำม/จริยำภรณ์ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O3 : อ ำนำจหน้ำที่ ค ำสั่ง 4 ฝ่ำย พิชญภัค/พัชยำ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O4 : แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ งำนแผน/วิชำกำร พิชญภัค/จริยำภรณ์ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O5 : ข้อมูลกำรติดต่อ ธุรกำร พัชยำ/สดใส นำงรัชนียำ    มูลชัย 
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รำยกำรตัวชี้วัด ฝ่ำย/งำน ผู้รับผิดชอบด้ำนข้อมูล 
เจ้ำหน้ำที่อัฟข้อมูล

ทำงเว็ปไซด์ 
O6 : กฎหมำยที่เก่ียวข้อง วิชำกำร นิศำกร/ลัดดำภรณ์ นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O7 : ข่ำวประชำสัมพันธ์ งำน IT ปำนใจ/รัชนียำ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O8 : กระดำนถำม-ตอบ งำน IT ปำนใจ/รัชนียำ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O9 : Social Network งำน IT ปำนใจ/รัชนียำ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน 
O10 : แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2564 งำนแผน จริยำภรณ์ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O11 : รำยงำนกำรก ำกับ ติดตำมกำร
ด ำเนินงำน รำยไตรมำส งำนแผน จริยำภรณ์ 

นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O12 : รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
2564 งำนประกัน ตวงสิทธิ์  

นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O13 : คู่มือและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 4 ฝ่ำย พิชญภัค/คณึงนิตย์/พัชยำ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O14 : มำตรฐำนกำรให้บริกำร 4 ฝ่ำย นิศำกร/ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O15 : สถิติควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 4 ฝ่ำย พัชยำ/สดใส นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O16 : รำยงำนผลส ำรวจควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำร 4 ฝ่ำย 

ปวีณำ/ตวงสิทธิ์/หทัยชนก/ สุว
ลักษณ์ 

นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O17 : E-Service IT ปำนใจ/รัชนียำ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
. : : ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
O18 : แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี งบประมำณ จริยำภรณ์ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O19 : รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ รำยไตรมำส งบประมำณ ปิยะนุช 

นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O20 : รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี งบประมำณ ปิยะนุช 

นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O21 : แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุ พัสดุ ชัญญำภรณ์/รัติยำกร/ปวีณำ 

นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O22 : ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุ พัสดุ ชัญญำภรณ์/รัติยำกร/ปวีณำ 

นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O23 : สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุรำยเดือน พัสดุ ชัญญำภรณ์/รัติยำกร/ปวีณำ 

นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O24 : รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุประจ ำปี พัสดุ ชัญญำภรณ์/รัติยำกร/ปวีณำ 

นำงรัชนียำ    มูลชัย 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
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รำยกำรตัวชี้วัด ฝ่ำย/งำน ผู้รับผิดชอบด้ำนข้อมูล 
เจ้ำหน้ำที่อัฟข้อมูล

ทำงเว็ปไซด์ 

O25 : นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล บุคคล 
สยำม/รัชนียำ/จริยำถภรณ์/    
ตวงสิทธิ์ นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O26 : กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล บุคคล 

สยำม/รัชนียำ/จริยำถภรณ์/ ตวง
สิทธิ์ นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O27 : หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล บุคคล 

สยำม/รัชนียำ/จริยำถภรณ์/ ตวง
สิทธิ์ นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O28 : รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี บุคคล 

สยำม/รัชนียำ/จริยำถภรณ์/ ตวง
สิทธิ์ นำงรัชนียำ    มูลชัย 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
O29 : แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
ทุจริตและควำมประพฤติมิชอบ บริหำรทั่วไป 

ปิยะพงษ/์พุฒิพงษ/์คมกริช/
ตะวัน นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O30 : ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหำรทั่วไป 

ปิยะพงษ/์พุฒิพงษ/์คมกริช/
ตะวัน นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและควำมประพฤติมิชอบประจ ำปี บริหำรทั่วไป 

ปิยะพงษ/์พุฒิพงษ์/คมกริช/
ตะวัน นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O32 : ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น บริหำรทั่วไป 
ปิยะพงษ/์พุฒิพงษ/์คมกริช/
ตะวัน นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O33 : กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม บริหำรทั่วไป 
ปิยะพงษ/์พุฒิพงษ/์คมกริช/
ตะวัน นำงรัชนียำ    มูลชัย 

ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
O34 : เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร ธุรกำร พัชยำ/สดใส นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O35 : กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ธุรกำร/บุคคล พัชยำ/จริยำภรณ์/ตวงสิทธิ์ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O36 : กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประจ ำปี แผนและงบประมำณ วิลำวัณย์/จริยำภรณ์ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O37 : กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริต แผนและงบประมำณ วิลำวัณย์/จริยำภรณ์ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O38 : กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร บุคคล สยำม/ตวงสิทธิ์/รัชนียำ นำงรัชนียำ    มูลชัย 
O39 : แผนปฎิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปี บริหำรทั่วไป 

ปิยะพงษ/์พุฒิพงษ/์คมกริช/
ตะวัน/  พัชยำ/สดใส นำงรัชนียำ    มูลชัย 
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O40 : รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต รำยไตรมำส บริหำรทั่วไป 

ปิยะพงษ/์พุฒิพงษ/์คมกริช/
ตะวัน/  พัชยำ/สดใส นำงรัชนียำ    มูลชัย 

รำยกำรตัวชี้วัด ฝ่ำย/งำน ผู้รับผิดชอบด้ำนข้อมูล 
เจ้ำหน้ำที่อัฟข้อมูล

ทำงเว็ปไซด์ 
O41 : รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกัน
กำรทุจริตประจ ำปี บริหำร ทั่วไป 

ปิยะพงษ/์พุฒิพงษ/์คมกริช/
ตะวัน/  พัชยำ/สดใส นำงรัชนียำ    มูลชัย 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
O42 : มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำน บริหำรทั่วไป 

ปิยะพงษ/์พุฒิพงษ/์คมกริช/
ตะวัน/  พัชยำ/สดใส นำงรัชนียำ    มูลชัย 

O43 : กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน   รอสรุปผลกำรประเมิน นำงรัชนียำ    มูลชัย 
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