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คำนำ 

 

 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment - ITA) ตามแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) กำหนดเปาหมายสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวของกับการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปรงใสปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พรอมทั้งสรางวัฒนธรรม

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกำหนดมาตรการใหหนวยงานภาครัฐและทุก

ภาคสวนดำเนินงานอยางโปรงใส เพื่อเสริมสรางคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตยความโปรงใสและเปนธรรม 

รวมทั้ง กำหนดแนวทางการพัฒนาใหเกิดความโปรงใส 3 ประการ ไดแก 1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปน

พลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและปลูกฝงวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัยทุกระดับ 2. สงเสริมการ

ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต

และ 3. ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดย

กำหนดใหหนวยงานภาครัฐเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานเพื่อจะไดทราบผล

การประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะชวยยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรมและความโปรงใส 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ไดประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยปน้ีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ไดจัดใหมี

การประเมินแบบออนไลน และสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได

ปรับตัวชี้วัดการประเมินเปน 10 ตัวชี้วัด โดยประเมินจากแหลงขอมูล 3 แหลง ไดแก 1.ผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน 2. ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และ และ 3. เว็บไซตสถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้ง

นี้จะสะทอนใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานซึ่งผล

คะแนนจะสะทอนใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

 คณะผูจัดทำขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำไปปรับปรุงระบบงานใหมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค ไว ณ โอกาสน้ี 
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สวนท่ี 1 

บทนำ 

 

ความเปนมา 
 

ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปรงใส 

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของ

บุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว ละลายตอการทุจริตประพฤติ

มิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริตพรอมใหสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูลแจงเบาะแสการทุจริต 

และตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่น ๆ โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่

กฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

เพื่อใหการดำเนินงานสอดคลองและบรรลุผลตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการ

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไก

ในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)” และถูกกำหนดเปนกลยุทธสำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่วา “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตและ

พัฒนามาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดำเนินการ โดยมุงหวังให

หนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ

หนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสมและที่ผานมา พบวา หลาย

หนวยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปเปนกรอบในการ

พัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ใหบริการและการอำนวยความสะดวกกับประชาชน ใหเขาถึงการบริการสาธารณะดวยความเปนธรรมผานการ

ปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการอยางชัดเจน นอกจากน้ี ดาน

การบริหารจัดการในหนวยงาน พบวา หนวยงานใหความสำคัญกับการปองกันในประเด็นที่อาจเปนความเสี่ยง

หรือเปนชองทางที่กอใหเกิดการทุจริต และรับสินบน หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนและสามารถยับย้ัง

การทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเทาทันสถานการณ ซึ่งเมื ่อหนวยงานภาครัฐทั่ว

ประเทศ มีการปองกันการทุจริตเชิงรุก ทาใหการทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลง ตลอดจนผลักดันใหเกิด



2 

 

ทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหนวยงานในภาพรวมของประเทศใหมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ที่ผานมาถือวาประสบความสำเร็จเปนอยางยิ ่ง โดยไดรับความ

รวมมือจากหนวยงานภาครัฐที่เขารวมเปนอยางดีและไดรับเสียงสะทอนวาการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น เปนเครื่องมือที่ชวยใหหนวยงานที่รับการประเมินไดมีการ

ตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในสวนที่ยังขาดตก

บกพรอง มีการพัฒนาระบบงานใหเกิดความโปรงใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอยางเปน

ธรรมทั้งตอบุคลากรในหนวยงานและตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานไดเปนอยางดี 

 ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดถูกกำหนด

เปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กําหนดคาเปาหมายใหหนวยงาน

ภาครัฐที่มีผลการประเมินผานเกณฑ (85 คะแนนขึ้นไป) ไมนอยกวารอยละ 80 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเปนหนวยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงานที่นําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and  Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลเพ่ือ

พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต อยางตอเนื่อง และไดพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบ

ออนไลนโดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ

ขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและประมวลผลโปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time system) 

และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานดานเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับ

การประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูลใหเปนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม เปนหนวยงานที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(สำนักงาน ป.ป.ช.) ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ไดขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐอยางตอเนื่อง โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด และใหความสำคัญกับ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และนำผลการประเมินไป

ปรับปรุงพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและความโปรงใสอยางเครงครัด 
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สวนท่ี 2  

วิธีการประเมิน 

 

ขอมูลพืน้ฐานเก่ียวกับการประเมิน 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดใหความสำคัญใน

การพัฒนาวิธีการประเมินใหเกิดการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการ

ปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาเครื ่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหสูงขึ้น ซึ่ง

การวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสำรวจของแตละแหลงขอมูลที่องคกรความโปรงใสนานาชาติ 

(Transparency International) นำมาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับการศึกษาขอมูล

ทางวิชาการเพ่ิมเติม การเช่ือมโยงใหเกิดความตอเน่ืองกับเกณฑการประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับเครื่องมือ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทำใหการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซึ่งเกี่ยวของกับคุณธรรม ความโปรงใส และ

การทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออม รวมไปถึงบริบทแวดลอมที่เกี่ยวของกับการ

ทุจริต ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการนำไปสูการปรับปรุงแกไขลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการ

ทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจำแนก

ตัวช้ีวัดออกเปน 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 

1)   การปฏิบัติหนาที่ 

2)   การใชงบประมาณ 

3)   การใชอำนาจ 

4)   การใชทรพัยสินของราชการ 

5)   การแกไขปญหาการทุจรติ 

6)   คุณภาพการดำเนินงาน 

7)   ประสทิธิภาพการสื่อสาร 

8)   การปรับปรุงระบบการทางาน 

9)   การเปดเผยขอมูล 

10)  การปองกันการทุจริต 
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รายละเอียดการประเมน ITA แตละตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

1. การปฏิบัติหนาที ่ IIT 1. บุคลากรในสถานศึกษาของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการ 

แกผูมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 

    เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

    เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

2. บุคลากรในสถานศึกษาของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการ 

แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอตอที่รู จักเปนการ

สวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

3. บุคลากรในสถานศึกษาของทาน มีพฤติกรรมในการ 

ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปน้ีอยางไร 

    มุงผลสำเร็จของงาน 

    ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 

    พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

4. บุคลากรในสถานศึกษาของทาน มีการเรียกรับสิ่ง 

ดังตอไปน้ีจากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 

การอนุมัติอนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

    เงิน 

    ทรัพยสิน 

    ประโยชนอื่นๆ ที่คํานวณเปนเงินไดเชน การลดราคา

การรับความบันเทิง เปนตน 

5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกัน

ในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี

หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน

สังคมแลวบุคลากรในสถานศึกษาของทาน มีการรับสิ่ง

ดังตอไปน้ีหรือไม 

    เงิน 

    ทรัพยสิน 

    ประโยชนอื ่นๆ ที่คํานวณเปนเงินได เชน การลด

ราคาการรับความบันเทิง เปนตน 

6 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

6. บุคลากรในสถานศึกษาของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี

แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสรางความสัมพันธ

ที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม 

    เงิน 

    ทรัพยสิน 

    ประโยชนอื ่น ๆ ที่คํานวณเปนเงินได เชน การลด

ราคาการรับความบันเทิง เปนตน 

2. การใชงบประมาณ IIT 7. ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของ 

สถานศึกษาของทาน มากนอยเพียงใด 

8. สถานศึกษาของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึง 

ประเด็นดังตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 

    คุมคา 

    ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ต้ังไว 

9. สถานศึกษาของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชน 

สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

10. บุคลากรในสถานศึกษาของทาน มีการเบิกจายเงิน 

ที ่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

11. สถานศึกษาของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหา 

พัสดุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปน้ี 

มากนอยเพียงใด 

    โปรงใส ตรวจสอบได 

    เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหน่ึง 

12. สถานศึกษาของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม 

ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็น 

ดังตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 

    สอบถาม 

    ทักทวง 

    รองเรียน 

 

 

6 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

3. การใชอำนาจ IIT 13. ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชา 

อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ 

คุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

15. ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับ 

การฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา 

อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

16. ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัว 

ของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 

17. ทานเคยถกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในสิ่งที่ไม 

ถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 

18. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาของทาน 

มีลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

    ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 

    มีการซื้อขายตำแหนง 

    เอ้ือประโยชนใหกลุมหรอืพวกพอง 

6 ขอ 

4. การใชทรัพยสิน 

ของราชการ 

IIT 19. บุคลากรในสถานศึกษาของทาน มีการเอาทรัพยสิน

ของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือ

พวกพองมากนอยเพียงใด 

20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ 

ไปใชปฏิบัติงานในสถานศึกษาของทาน มีความสะดวก 

มากนอยเพียงใด 

21. ถ าต องมีการขอยืมทร ัพยสินของราชการไปใช

ปฏิบัติงาน บุคลากรในสถานศึกษาของทาน มีการขอ

อนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสิน

ของราชการไปใชโดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตองจาก

สถานศึกษาของทาน มากนอยเพียงใด 

23. ทานรูแนวปฏิบัติของสถานศึกษาของทาน เกี่ยวกับ

การใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 

6 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

24. สถานศึกษาของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ

การใชทรัพยสินของราชการเพื ่อปองกันไมใหม ีการ

นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด 

5. การแกไขปญหา 

การทุจริต 

IIT 25.  ผ ู บร ิหารส ู งส ุดของสถานศ ึกษาของท านให

ความสำคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 

26. สถานศึกษาของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี

หรือไม 

    ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตใน

สถานศึกษาใหมประสิทธิภาพ 

    จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของสถานศึกษา 

27. สถานศึกษาของทานมีปญหาการทุจริตที่ยังไมไดรับ

การแกไข มากนอยเพียงใด 

28. สถานศึกษาของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ตอ

การทุจริตในสถานศึกษา มากนอยเพียงใด 

    เฝาระวังการทุจริต 

    ตรวจสอบการทุจริต 

    ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

29. สถานศึกษาของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของ

ฝายตรวจสอบ ทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไป

ปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในสถานศึกษา 

มากนอยเพียงใด 

30. หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน

สถานศึกษาของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็น

ดังตอไปน้ีอยางไร 

    สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 

    สามารถติดตามผลการรองเรียนได 

    มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 

    มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 

6 ขอ 



8 

 

ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

6. คุณภาพการ 

ดำเนินงาน 

EIT 1. บุคลากรในสถานศึกษาที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/

ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 

    เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

    เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

2. บุคลากรในสถานศึกษาที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/

ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอคนอื่น ๆ อยางเทาเทียม

กันมากนอยเพียงใด 

3. บุคลากรในสถานศึกษาที่ทานติดตอใหขอมูลเกี่ยวกับ

การดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมาไม

ปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 

4. ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกบุคลากรใน

สถานศึกษาทานติดตอ รองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปน้ี

เพื ่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาต หรือ

ใหบริการ หรือไม 

    เงิน 

    ทรัพยสิน 

    ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การ

ลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 

5. สถานศึกษาที่ทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคำนึงถึง

ประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอย

เพียงใด 

5 ขอ 

7. ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 

EIT 6. การเผยแพรขอมูลของสถานศึกษาที ่ทานติดตอมี

ลักษณะดังตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 

    เขาถึงงาย ไมซับซอน 

    มีชองทางหลากหลาย 

7. สถานศึกษาที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือ

ขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอย

เพียงใด 

5 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

8. สถานศึกษาที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือ

ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ 

หรือไม 

9. สถานศึกษาที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม

เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน

มากนอยเพียงใด 

10. สถานศึกษาที ่ทานติดตอ มีชองทางใหผู มาติดตอ

รองเรียนการทุจริตของบุคลากรในสถานศึกษา หรือไม 

8. การปรับปรงุ 

ระบบการทำงาน 

EIT 11. บุคลากรในสถานศึกษาที่ทานติดตอ มีการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอย

เพียงใด 

12. สถานศึกษาที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและ

ขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการใหดีขึ ้นมากนอย

เพียงใด 

13. สถานศึกษาที่ทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชใน

การดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้นหรือไม 

14. สถานศึกษาที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการผู

มาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมสี่วนรวมในการ

ปรับปร ุงพ ัฒนาการดําเน ินงาน/การใหบร ิการของ

สถานศึกษาใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด 

15. สถานศ ึกษาท ี ่ท านต ิดต อ ม ีการปร ับปร ุงการ

ดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้นมาก

นอยเพียงใด 

5 ขอ 

9. การเปดเผย 

ขอมูล 

   9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

เว็บไซต 

สถานศึกษา 

1. โครงสราง 

- แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของ

หนวยงาน 

- ประกอบดวยตำแหนงที่สำคัญ และการแบงสวนงาน

ภายในสอดคลองกับภารกิจงาน 4 ดาน ไดแก ดานบริหาร

33 

ขอมูล 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

วิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล ดานการ

บริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ขอมูลผูบริหาร 

- แสดงรายนามของผูบริหารสถานศึกษา 

- แสดงขอมูลประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง รูป

ถาย เบอรโทรศัพท และ e-mail  

3. อำนาจหนาที ่

- แสดงขอมูลหนาที ่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่

กฎหมายกำหนด 

4. แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ

มากกวา 1 ป 

- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน ยุทธศาสตรหรือ

แนวทาง เปาหมาย ตัวช้ีวัด เปนตน 

- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2565 

5. ขอมูลการติดตอ 

แสดงขอมูลการติดต อ ด ังน้ี 1) ที ่อย ู หนวยงาน 2) 

หมายเลขโทรศัพท 3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยูไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) ที่สามารถติดตอได 5) แผนที่ต้ัง

หนวยงาน 

6. กฎหมายที่เกี่ยวของ 

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานหรือการ 

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เชน 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

- พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

- พรบ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

- พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที ่

แกไขเพ่ิมเติม 

- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการบริหารจัดการ

และขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 

(ออกตาม มาตรา35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ) 

- กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ ค ุณสมบัติ

หลักเกณฑวิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2546 เปนตน 

7. ขาวประชาสัมพันธ 

- แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ตามอำนาจ หนาที่หรือภารกิจของสถานศึกษาโดยจะตอง 

- เปนขอมูลภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. Q & A  

- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูล 

ตาง ๆ ไดและสถานศึกษาสามารถสื่อสารใหคําตอบกับผู

สอบถามไดโดยมีลักษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง เชน

Web board, กลองขอความถาม-ตอบ เปนตน 

- สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซต

หลักของสถานศึกษา 

9. Social Network 

- แสดงเครือขายสังคมออนไลนของสถานศึกษา เชน

Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เปนตน 

- สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซต

หลักของสถานศึกษา 

   9.2 การบรหิาร 

งาน 

เว็บไซต 

สถานศึกษา 

10. แผนดําเนินงานประจำป 

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 

ป มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการหรือ
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใชระยะเวลาในการดำเนินการ 

เปนตน และเปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 

2565 

11. รายงานการกำกับ ติดตามการดําเนินงาน ประจำป

รอบ 6 เดือนแสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตาม

แผนดําเนินงานประจำปม ีเน ื ้อหาหรือรายละเอ ียด

ความกาวหนาเชน ความกาวหนาการดำเนินการแตละ

โครงการ/ก ิจกรรมรายละเอ ียดงบประมาณท ี ่ ใช

ดําเนินงาน เปนตน และเปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือน

แรกของป พ.ศ. 2565 

12. รายงานผลการดําเนินงานประจำป แสดงผลการ

ด ําเน ินงานตามแผนด ําเน ินงานประจำป ม ีข อมูล

รายละเอียดสร ุปผลการด ํา เน ินงาน เช น ผลการ

ดำเน ินการโครงการหร ือก ิจกรรม ผลการใช จ าย

งบประมาณปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตาม

เปาหมายเปนตนและเปนรายงานผลการดําเนินงานของป

พ.ศ. 2564 

13. คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานแสดงคูมือหรือแนว

ทางการปฏิบัติงาน 4 ฝาย ของสถานศึกษาที่บุคลากรใน

สถานศึกษาใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน มีขอ

มลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติ

ภารกิจใด สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดวิธีการ

ขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร เปนตน 

14. คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการแสดงคูมือหรือแนว

ทางการปฏ ิบ ัต ิท ี ่ผ ู  ร ับบร ิการหร ือผ ู มาต ิดต อกับ 

สถานศึกษาใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือติดตอ

กับสถานศึกษา มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติเชน 

ค ู ม ือหร ือแนวทางการปฏิบ ัต ิสำหร ับการใหบร ิการ 

ประเภทงานใหบริการ ขั ้นตอนการใหบริการแผนผัง/
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

แผนภูมิการใหบริการ ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการ 

และผูรับผิดชอบในการใหบริการ เปนตน 

15. ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ แสดงขอมูลสถิติการ

ใหบริการตามภารกิจของสถานศึกษา และเปนขอมูลการ

ใหบริการที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2565 

16. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ

แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการตามอำนาจ

หนาที่หรือภารกิจของสถานศึกษา และเปนรายงานผล

ของป พ.ศ. 2564 

17. E–Service แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถ

ขอรับบริการ ตามอำนาจหนาที่ภารกิจของสถานศึกษา

ผานชองทางออนไลนเพื่อชวยอํานวยความสะดวกแกผู

ขอรับบริการและสามารถเขาถึงหรือเชื ่อมโยงไปยัง

ชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของสถานศึกษา 

   9.3 การบริหารเงิน 

งบประมาณ 

 18. แผนการใชจายงบประมาณประจำปแสดงแผนการใช

จายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปมีขอมูล

รายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตามแหลงที่ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใชจาย เปน

ตน และเปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

19. รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณรอบ 

6 เดือน แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตาม

แผนการใชจายงบประมาณประจำปมีขอมูลรายละเอียด

ความกาวหนาเชน ความกาวหนาการใชจาย งบประมาณ 

เปนตน และเปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ

ปงบประมาณพ.ศ. 2565 

20. รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำปแสดงผล

การดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจำปมี

ขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ เชน ผล

การใชจายงบประมาณ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตนและเปนรายงานผลของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

21. แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุแสดง

แผนการจัดซื ้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่

สถานศึกษา จะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

22. ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุแสดงประกาศตามที ่สถานศึกษาจะตอง

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เชน ประกาศ เชิญชวน 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง เปนตน และเปนขอมูลการ

จัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แสดงสรุปผลการจัดซื ้อจัดจางของสถานศึกษา (แบบ 

สขร.1) มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง เชน งาน

ที่ซื้อหรือจาง วงเงินที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อ

หรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา และราคาที่เสนอ ผูไดรับการ

คัดเลือกและราคาที ่ตกลง เหตุผลที ่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง 

เปนตน จําแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซื้อ

จัดจางในรอบเดือน ใดใหระบุวาไมมีการจัดซื้อจัดจาง) 

และเปนขอมูลการจัดซื ้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

24. รายงานผลการจัดซื ้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ประจำปแสดงผลการจัดซื้อจัดจางของสถานศึกษา (แบบ 

สขร.1) มีขอมูลรายละเอียด เชน งบประมาณที่ใชในการ

จัดซื้อจัดจาง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน และ

เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

   9.4 การบร ิหาร

และพัฒนาทรัพยากร 

บุคคล 

 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแสดงนโยบาย

การบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล ท ี ่ม ีจ ุดม ุ  งหมายหรือ

วัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบคุคลที่มี

ความโปรงใสและมีคุณธรรม เปนนโยบายของผูบริหาร

สูงสุดหรือผู บริหารที ่ไดรับมอบหมายหรือนโยบายที่

กำหนดในนามของสถานศึกษา และเปนนโยบายที่ยังใช

บังคับในสถานศึกษาในป พ.ศ. 2565 

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลแสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหา

คนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา 

การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

การประเมินผล การปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและ

รักษาวินัยของบุคลากรใน สถานศึกษา เปนตน เปนการ

ดำเนินการที ่ม ีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตามขอ O25 หรือเปนไปตามกิจกรรมที่

อยูภายใตนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอ 25 

และเปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565 

 27. หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ดังน้ี 

   o หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

   o หลักเกณฑการบรรจุและแตงต้ังบุคลากร 

   o หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร 

   o หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

   o หลักเกณฑการใหค ุณใหโทษและการสรางขวัญ

กําลังใจ และเปนหลักเกณฑที่ยังใชบังคับในสถานศึกษา 

ในป พ.ศ. 2565 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมี

ข อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช น ผลการ

ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผล

การวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปน

ตนและเปนรายงานผลการดําเนินงาน ในป พ.ศ. 2564 

   9.5 การสงเสริม 

ความโปรงใส 

 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบแสดงคูมือหรือแนวทางการดำเนินการตอ

เรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของบุคลากรในสถานศึกษา มีขอมูลรายละเอียดของการ

ปฏิบัติงาน เชนรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำ

การรองเรียนรายละเอียดขั ้นตอนหรือวิธ ีการในการ

จัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ดำเนินการ เปนตน 

30. ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบแสดงชองทางที ่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื ่อง

รองเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

บุคลากรในสถานศึกษาผานทางชองทางออนไลนและ

สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก

เว็บไซตหลักของสถานศึกษา 

31. ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤตมิิ

ชอบประจำปแสดงขอมูลสถิติเรื ่องรองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา มีขอมูล

ความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง 

เรื่องที่ดำเนินการแลวเสร็จ เรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ 

เปนตน (กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหระบุไมมีเรื่องรองเรียน) 

และเปนขอมูลในป พ.ศ. 2565 

 

- การเปดโอกาสให 

เกิดการมีสวนรวม 

 32. ชองทางการรับฟงความคิดเห็นแสดงชองทางที่

บ ุคคลภายนอกสามารถแสดงความค ิดเห ็นต อการ

ดําเนินงานตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

ผานทางชองทางออนไลนสามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไป

ยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของสถานศึกษา 

33. การเปดโอกาสใหเก ิดการมีส วนรวมแสดงการ

ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมี

สวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ

ของสถานศึกษา เชน รวมวางแผนรวมดำเนินการรวม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมติดตามประเมินผล เปน

ตน และเปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565 

10. การปองกันการ

ทุจริต 

   10.1 การดำเนิน 

การเพื่อปองกันการ

ทุจริต 

 34. เจตจํานงสุจริตของผูบริหารแสดงเนื้อหาเจตนารมณ

หรือคํามั ่นวาจะปฏิบัติหนาที ่และบริหาร สถานศึกษา

อยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิ

บาล โดยจัดทำอยางนอย 2 ภาษา ไดแก ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน

ของสถานศึกษา และเปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565 

35. การมีสวนรวมของผูบริหารแสดงการดำเนินการหรือ

กิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดคน

ปจจุบัน เปนการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึง

การใหความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และสงเสริม

สถานศึกษาดานคุณธรรมและความโปรงใส และเปนการ

ดำเนินการในป พ.ศ. 2565 

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปแสดงผล

การประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ

หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ

สถานศึกษา มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน 

เหตุการณความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการ

และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เปน

ตน และเปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565 

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตแสดง

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

เสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการ

ขัดกันระหวางผลประโยชนส วนตนกับผลประโยชน

สวนรวมของสถานศึกษา เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการ

ที่สอดคลองกับมาตรการหรือการดำเนินการเพ่ือบริหาร 

จัดการความเสี่ยงตามขอ 36 และเปนการดำเนินการในป

พ.ศ. 2565 

38. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรแสดงการดำเนินการ

หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรให

บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติคานิยมในการปฏิบัติงาน

อยางซื่อสัตยสุจริต อยางชัดเจน และเปนการดำเนินการ

ในป พ.ศ. 2565 

39. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำปแสดง

แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตหรือ

พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของสถานศึกษา มี

ขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาดำเนินการ เปนตน และเปนแผนที่

มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2565 

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการ

ทุจริต ประจำปรอบ 6 เดือนแสดงความกาวหนาในการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มีขอมูล

รายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการ

ดำเน ินการแต ละโครงการ/ก ิจกรรมรายละเอ ียด

งบประมาณที่ใชดําเนินงาน เปนตน และเปนขอมูลใน

ระยะเวลา 6 เดือนแรก ในป พ.ศ. 2565 

41. รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป

แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เชน ผล

การดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจาย

งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 
จำนวน 

ขอ 

ตามเปาหมาย เปนตน ใชรายงานผลการดําเนินงาน ในป

พ.ศ. 2564 

  42. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน

หนวยงาน แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข อมูลรายละเอียดการ

วิเคราะหเชน ประเด็นที่เปนขอบกพรอง หรือจุดออนที่

จะตองแกไขโดยเรงดวนประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น 

แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสู การปฏิบัต ิของ

สถานศึกษา เปนตน มีมาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนการ

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในสถานศึกษาใหดี

ขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหฯ โดยมีรายละเอียด

ตาง ๆ เชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของการ

กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการ

กำกับ ติดตาม ใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล 

เปนตน 

43. การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายในหนวยงานแสดงผลการดำเนินการ

ตามมาตรการเพื ่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในสถานศึกษา มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการ

เพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในสถานศึกษา

ในขอ 42 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนการ

ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สวนท่ี 3 

ระเบียบวิธีการประเมิน 

 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินใน

ครั้งนี้ใหงายตอการใชงานทั้งในสวนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะหนวยที่ตองนําเครื่องมือการ

ประเมิน ITA Online ไปใชและสถานศึกษาในฐานะหนวยที่ตองรับการประเมิน ITA Online จากสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อลดความยุงยาก ซับซอนในการนําเขาขอมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบ

คําถามแบบสํารวจของผูที่เกี่ยวของ สามารถบริหารจัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำใหการ

ดำเนินการประเมินสามารถทำไดอยางรวดเร็ว ตอบสนองตอการนําขอมูลไปสูการปรับปรุงสถานศึกษาที่รับการ

ประเมิน และการวางแผนในการปองกันการทุจริตตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพสำหรับระเบียบวิธีการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี

รายละเอียด ดังน้ี 

  ตัวชี้วัดการประเมินตัวชี้วัดการประเมิน จําแนกออกเปน 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 

1)   การปฏิบัติหนาที่ 

   2)   การใชงบประมาณ 

   3)   การใชอำนาจ 

   4)   การใชทรัพยสินของราชการ  

   5)   การแกไขปญหาการทุจริต 

   6)   คุณภาพการดําเนินงาน 

   7)   ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

   8)   การปรับปรุงระบบการทำงาน 

   9)   การเปดเผยขอมูล 

   10)  การปองกันการทุจริต 
 

เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน จำแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังน้ี 

1) แบบว ัดการร ับร ู ของผ ู ม ีส วนได ส วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ที่มีตอ

หนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอำนาจ การใชทรัพยสินของราชการ 

และการแกไขปญหาการทุจริต 
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2) แบบวัดการรับรู ของผู ม ีส วนไดส วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอ

หนวยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ

ทำงาน 

3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 

: OIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพ่ือใหประชาชน

ทั่วไปสามารถเขาถึงไดในตัวช้ีวัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 
 

กลุมประชากร กลุมตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรใน

สถานศึกษา ตั้งแตระดับผูบริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจาง/พนักงานจาง ที่

ทำงานใหกับสถานศึกษามาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันที่แจงจำนวนบุคลากรเขาในระบบ ITA 

Online 2022 การกำหนดขนาดตัวอยางขั้นต่ำเก็บตัวอยางจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในไมนอยกวา 22 

ตัวอยาง กรณีสถานศึกษามีผูมีสวนไดสวนเสียภายใน จำนวนนอยกวา 22 คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวน

เสียภายในทั้งหมดการเก็บขอมูลตัวอยาง ผูมีสวนไดสวนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู IIT ดวยตนเอง 

 2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูปกครอง ผูนําชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น คูคา คูสัญญา ผูรับจาง ที่มารับบริการหรือมา

ติดตอตามภารกิจของสถานศึกษานับตั้งแตในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนตนมาการกำหนดขนาดตัวอยาง

ขั้นต่ำเก็บตัวอยางจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ประกอบดวยคณะกรรมการสถานศึกษา (ไมรวมผูบริหาร

สถานศึกษาและครู) ตัวแทนผูปกครองอยางนอย รอยละ 10 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ผูนําชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น คูคา คูสัญญา ผูรับจาง ซึ่งจะตองไมนอยกวา 20 ตัวอยางการเก็บขอมูลตัวอยาง ผูมีสวน

ไดสวนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู EIT ดวยตนเอง 

 3) เว็บไซตสถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT) เก็บขอมูลจากเว็บไซตสถานศึกษาที่เขารับการประเมิน

ทั้งหมด และไมมีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยผูดูแลระบบของสถานศึกษามีหนาที่ในการตอบแบบสํารวจ 

หนวยงานละ 1 ชุดการตอบแบบสํารวจ OIT ในแตละขอคําถาม ใหผูดูแลระบบของสถานศึกษาระบุ URL ของ

หนาใดหนาหนึ่งบนเว็บไซตหลักของสถานศึกษา ซึ ่งเชื ่อมโยงไปสูแหลงที ่อยู ของการเปดเผยขอมูลโดย

สถานศึกษาสามารถระบุ URL ไดมากกวา 1 URL ในแตละขอกรณีที่สถานศึกษามีขอจํากัดหรือเหตุผลความ

จำเปนทำใหเผยแพรขอมูลไดไมตรงตามรายละเอียดที่กำหนดหรือไมสามารถเผยแพรขอมูลตามรายละเอียดที่

กำหนดตามแบบสํารวจ OIT ไดใหหนวยงานอธิบายเหตุผลความจําเปนประกอบโดยละเอียด 
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การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 
 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนขอคําถาม คะแนนเฉลี่ยของ 

ขอคําถามจากผูตอบ 

ทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ขอคําถามจากผูตอบ 

ทุกคน 

คะแนนของขอคําถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดยอย - - คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกขอคําถาม 

ในตัวช้ีวัดยอย 

คะแนนตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกขอคําถามในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกขอคําถามในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวช้ีวัดยอยในตัวช้ีวัด 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบสํารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบสํารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบสํารวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 40  

 

คะแนนและระดับผลการประเมิน 

 ผลการประเมินมี 2 ลักษณะ คือ คาคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 

(Rating Score) โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังน้ี 
 

คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

95.00 – 100.00 AA ผาน 

85.00 – 94.99 A ผาน 

75.00 – 84.99 B ไมผาน 

65.00 – 74.99 C ไมผาน 

55.00 – 64.99 D ไมผาน 

50.00 – 54.99 E ไมผาน 

0.00 – 49.99 F ไมผาน 
 

ขั้นตอนการประเมิน 

 สพท. ไดกำหนดรายละเอียดของการเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะตองดำเนินการผานระบบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน โดยจําแนกขั้นตอนการดำเนินการตาง ๆ ออกเปน 3 
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ชวง ไดแก (1) ชวงเตรียมการประเมิน (2) ชวงดำเนินการประเมิน และ (3) ชวงสรุปผลการประเมิน ซึ่งในแต

ละชวงจะมีขั้นตอนการประเมินและกรอบระยะเวลาดำเนินการพอสังเขป ดังน้ี 

 

ชวงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 

ชวงเตรียมการประเมิน 

◊ ช้ีแจงแนวการประเมิน 

◊ Workshop ระบบ ITA 

Online 2022 ใหกับ สพท. 

◊ สถานศึกษานําเขาขอมูล 

◊ สถานศึกษาจัดเตรียม 

Open Data 

1 กรกฎาคม 2565 การนําเขาขอมูล 

- สถานศึกษาสงรายชื่อผูรับผิดชอบการประเมิน ITA 

Online ของสถานศึกษา จำนวน 4 คน ประกอบดวย 

     1) ผูอํานวยการสถานศึกษา 

     2) รองผูอํานวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบ 

     3) ผู ประสานงาน/ผู รับผิดชอบการประเมิน ITA 

Online ของสถานศึกษา 

     4) ผูดูแลระบบเว็บไซตของสถานศึกษา 

กรกฎาคม 2565 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี 

ชุมพร จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการของสถานศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรกฎาคม 2565 - สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ประชุมชี ้แจงแนว

ทางการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ผานระบบ Video Conference 

กรกฎาคม - สงิหาคม 

2565 

สถานศึกษาปรับปรุงแกไขระบบงานและการเปดเผย

ขอมูลผานทางเว็บไซตของสถานศึกษาตามเกณฑที่

กำหนด 

ชวงดําเนินการประเมิน 

◊ ตอบแบบ IIT, EIT 

◊ ทําแบบ OIT 

3 สิงหาคม 2565 การตอบแบบ IIT 

- สถานศึกษาสงจำนวนผูตอบแบบวัดการรับรูผูมีสวนได

สวนเสียภายใน 

9 - 15 สิงหาคม 

2565 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี 

ชุมพร สงชองทางการตอบแบบวัดการรับรูผู มีสวนได

สวนเสียภายใน (IIT) ใหสถานศึกษา 

- สถานศึกษาเผยแพรและประชาสัมพันธชองทางการ

ตอบบแบบวัดการรับรู IIT ใหผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

เขามาตอบ 
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ชวงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 

16 - 22 สิงหาคม 

2565 

การตอบแบบ EIT 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี 

ชุมพร สงชองทางการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวน

ไดสวนเสียภายนอก (EIT) ใหสถานศึกษา 

- สถานศึกษาเผยแพรและประชาสัมพันธชองทางการ

ตอบแบบวัดการรับรู EIT ใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

เขามาตอบ 

1 - 12 กันยายน 

2565 

การตอบแบบ OIT 

- สถานศึกษาดำเนินการตอบแบบสํารวจ OIT ผาน

ชองทางที ่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา     

สุราษฎรธานี ชุมพร กำหนด 

ชวงสรุปผลการประเมิน 

◊ ตรวจใหคะแนนและ 

ขอเสนอแนะ 

◊ ประมวลผลการประเมิน 

◊ ประกาศผลคะแนน ITA 

กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี 

ช ุมพร ตรวจและใหคะแนนแบบ OIT ประมวลผล

คะแนน วิเคราะหผลและใหขอเสนอแนะ 

กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี 

ชุมพร จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตุลาคม 2565 ประกาศผลและเผยแพรรายงานผลการประเมิน ITA 

Online ของสถานศึกษาและนําเสนอตอสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาดำเนินการขางตนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ 

 

ชวงเตรียมการประเมิน 

 1. สพท. เตรียมบุคลากรผูรับผิดชอบและดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จะตองจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทำหนาที่เปนคณะผูประเมินและผูดูแลระบบ ITA Online ของสำนักงานเขต

พื ้นที ่การศึกษา ไดแก ผู ร ับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท. ผู ด ูแลระบบ ITA Online 

ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

 สพท. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแตงตั ้งคณะผูรับผิดชอบการประเมิน ITA Online รวมดำเนินการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. สพฐ. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ ITA Online 2022 ใหกับ ผูรับผิดชอบ 245 หนวยการประเมิน 

สพท. สงบุคลากรผูรับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท. และผูดูแลระบบ ITA Online ของ สพท. 
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เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ที่ทาง สพฐ. จัดขึ้น เพื่อเรียนรูวิธีการใชงานระบบ ITA Online การสรางเครื่องมือการประเมิน การ

เชื่อมโยงเครื่องมือ การจัดการประมวลผลคะแนน การสรุปผลขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลนและวางแผนการดําเนินงาน 

 3. สพท. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ใหโรงเรียนกลุมเปาหมาย 

(เพิ่มเติม) สพท. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

สถานศ ึ กษาออน ไลน   ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหกับโรงเรียนในกลุมเปาหมาย เพื่ออธิบายการใชงานระบบ ITA Online การกรอก

ขอมูล การตอบแบบประเมิน การจัดทำขอมูลผานทางเว็บไซตของสถานศึกษา การตอบคําถามแบบสํารวจการ

เปดเผยขอมูลสาธารณะ และกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA Online ในภาพรวม 

 4. สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผูรับผิดชอบสถานศึกษาจะตองจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทำหนาที่เปนผู

ประสานงานการประเมิน และผูดูแลระบบของสถานศึกษา ดังน้ี 

– กรอกขอมูลผูรับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา 

– นําเขาขอมูลขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

  – ประสานงานในขั้นดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู IIT และ EIT 

– ตอบแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

– กำกับดูแลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

 5. สถานศึกษากรอกขอมูลบุคลากรผูรับผิดชอบและกรอกนําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

ผานทางระบบ ITA Online 2022 ผู ดูแลระบบของสถานศึกษาเขาใชงานระบบ ITA Online 2022 เพ่ือ

ดำเนินการกรอกขอมูล ดังน้ี 

 1. ขอมูลบุคลากรผูรับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สถานศึกษา จำนวน 1-2 คน 

 2. จำนวนบุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา ที่ทำงานใหกับสถานศึกษามาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 

ปนับถึงวันที่แจงจำนวนบุคลากรเขาในระบบ ITA Online 2022 เพ่ือนำมาใชคํานวณจำนวนผูตอบแบบวัดการ

รับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (แบบ IIT) 

  3. จำนวนนักเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา เพื่อนำมาใชคํานวณจำนวนผูตอบแบบวัดการรับรูผูมีสวน

ไดสวนเสียภายนอก (แบบ EIT) (สพท. อาจดึงขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมาเปนฐาน

ในการคํานวณจำนวนผูตอบแบบวัดการรับรูทั้งสองแบบ) 

 6. สถานศึกษาปรับปรุงแกไขระบบงานและการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของหนวยงานตาม

เกณฑที่กำหนดสถานศึกษาจะตองดำเนินการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของสถานศึกษาที่เปนปจจุบันบนเว็บไซต

ของสถานศึกษา เพื่อเปดเผยใหสาธารณชนไดรับทราบ ตามประเด็นขอคําถามของแบบสํารวจการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะ 
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ชวงดำเนินการประเมิน 

 1. สพท. สงชองทางการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ใหสถานศึกษา สพท.

จะจัดสงชองทางการตอบแบบวัดการรับรู IIT ใหแก ผูรับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา

ไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยชองทางการตอบแบบวัดการรับรู IIT จะอยูในลักษณะ URL 

และ QR Code ซึ่งเปนชองทางเฉพาะของแตละสถานศึกษา เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในเขามาตอบใน

ระบบ ITA Online 2022 ในชวงเวลาที่ สพท.กำหนด 

 2. สถานศึกษาเผยแพรและประชาสัมพันธชองทางการตอบแบบวัดการรับรู IIT ใหผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายในเขามาตอบจากนั้น สถานศึกษาจะตองประชาสัมพันธรายละเอียดการเขาระบบ ITA Online 2022 แก

บุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งการประชาสัมพันธจะตองเปนการสื่อสารภายใน เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาเขา

ระบบและประเมินดวยตนเองบุคลากรในสถานศึกษา จะเขาระบบ ITA Online 2022 จาก URL หรือ QR 

Code และประเมินดวยตนเอง โดยเมื ่อเขาระบบแลว จะตองยืนยันตนเองดวยการกรอกหมายเลขบัตร

ประชาชนของตนเองกอนทำแบบสํารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกตองของเลขบัตรประชาชนเพ่ือ

ปองกันการตอบซ้ำของผูใชงานและเพื่อใหผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุดเทานั้น ไมมีการ

เช่ือมโยงกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสํารวจใด ๆ ทั้งสิ้น  

 ทั้งนี้ผูรับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษาจะมีหนาที่กำกับติดตามการประเมิน

ตามแบบ IIT ใหไดตามจำนวนตัวอยางที่ สพท. กำหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการประเมินตามแบบ 

IIT ในระบบ ITA Online 2022 

 3. สพท. สงชองทางการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)ใหสถานศึกษา 

สพท.จะจัดสงชองทางการตอบแบบวัดการรับรู EIT ใหแก ผูรับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ

สถานศึกษา ไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยชองทางการตอบแบบวัดการรับรู EIT จะอยูใน

ลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเปนชองทางเฉพาะของแตละสถานศึกษา เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

เขามาตอบในระบบ ITA Online 2022 ในชวงเวลาที่ สพท.กำหนด 

 4. สถานศึกษาเผยแพรและประชาสัมพันธชองทางการตอบแบบวัดการรับรู EIT ใหผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกเขามาตอบ จากนั้น สถานศึกษาศึกษาจะตองประชาสัมพันธรายละเอียดการเขาระบบ ITA Online 

2022 แกผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผานทางเว็บไซตหลักของหนวยงาน หรือชองทางประชาสัมพันธอื่นๆ

เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกเขาระบบและประเมินดวยตนเองผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จะเขาระบบ 

ITA Online 2022 จาก URL และ QR Code และประเมินดวยตนเอง โดยเมื่อเขาระบบแลว จะตองยืนยัน

ตัวตนดวยการกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของตนเองกอนทำแบบสํารวจ โดยระบบจะตรวจสอบ

ความถูกตองของเลขบัตรประชาชนเพื่อปองกันการตอบซ้ำของผูใชงานและเพื่อใหผลการประเมินมีความ

คลาดเคลื่อนนอยที่สุดเทานั้น ไมมีการเชื่อมโยงกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสํารวจใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งน้ี

ผูรับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา จะมีหนาที่กำกับติดตามการประเมินตามแบบ EIT 

ใหไดตามจำนวนตัวอยางที่ สพท. กำหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการประเมินตามแบบ EIT ในระบบ 

ITA Online 2022 
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 5. ดำเนินการตอบคําถามแบบสํารวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) สพท.จะจัดสงชองทางการตอบแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

OIT ไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยชองทางการตอบแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

OIT จะเปนชองทางเฉพาะของแตละสถานศึกษา เพื่อใหผูรับผิดชอบการประเมิน ITA Online ตอบคําถาม

ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ OIT ตามชวงเวลาและแนวทางที่ สพท. กำหนดเทานั้นสถานศึกษา

ที่รับการประเมิน โดยผูรับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษาจะตองเขาระบบ ITA Online 

2022 เพื่อตอบคําถามตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะของหนวยงานใน 2 ตัวชี้วัด ไดแกตัวชี้วัดการ

เปดเผยขอมูล (ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมความโปรงใส) และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต 

(ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย ไดแกการดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต และ มาตรการภายในเพื่อปองกันการ

ทุจริต) 
 

ชวงสรุปผลการประเมิน 

 1. ตรวจสอบ ใหคะแนน วิเคราะหขอมูลและประมวลผลคะแนน สพท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

ดำเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามเกณฑที่กำหนดและใหคะแนน รวมถึงการวิเคราะหขอมูลและ

ประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลนประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 สพท. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดทำเปนรูปเลมและไฟลดิจิทัล 

ภายหลังจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามเกณฑที่กำหนด

และใหคะแนนรวมถึงการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3. ประกาศผลการประเมิน ITA และนําเสนอผลตอ สพฐ. สพท. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหสถานศึกษาไดรับ

ทราบ รวมถึงนําเสนอผลการดําเนินงานตอ สพฐ.และมอบเกียรติบัตรใหกับผูบริหารสถานศึกษาหรือผูแทนของ

หนวยงานที่เขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลนประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สวนท่ี 4 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนพรุพพีิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

จากการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผูบริหาร

ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคมใหความสำคัญและความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ทำใหมีผล

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดคะแนน ITA เฉลี่ยรอยละ 83.27 โดยแยกตามประเด็น 3 ดาน คือ การรับรูของผูมี

สวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ไดคะแนนเฉลี่ย 28.76 การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ไดคะแนน

เฉลี่ย 27.11 และการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนเฉลี่ย 27.40 ซึ่งทำใหโรงเรียนพรุพีพิทยาคมได

คะแนนลำดับที่ 32 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 และเพื่อใหเกิดการพัฒนาตอเนื่องและยั่งยืน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จึงได

วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 
 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูรับการประเมิน 

 1.1 ผูรับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Internal Integrity and 

Transpareney Assessment Online (IIT) จำนวน 22 คน 

 1.2 ผูรับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External Integrity and 

Transparency Assessment Online (EIT Online) จำนวน 102 คน 

 1.3 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม การเปดเผยขอมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency 

Assessment (OIT) ที่รับการประเมิน จำนวน 1 แหง 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสิ้น  66 โรงเรียน ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 82.76 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูในระดับ B โดยตัวช้ีวัด

การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉลี่ย 97.15 สวนตัวช้ีวัดที่ไดคะแนนต่ำกวาตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ คือ ตัวช้ีวัด

การปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 53.22 
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1) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) ตัวช้ีวัดที่ 1 - 5 โดยจำแนกเปนรายตัวช้ีวัด ดังน้ี 

  ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่  คะแนนรอยละเฉลี่ย 97.15   ซึ่งอยูในระดับ AA 

  ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ  คะแนนรอยละเฉลี่ย 91.47   ซึ่งอยูในระดับ A 

  ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอำนาจ   คะแนนรอยละเฉลี่ย 95.66   ซึ่งอยูในระดับ AA 

  ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ  คะแนนรอยละเฉลี่ย 92.05   ซึ่งอยูในระดับ A 

  ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต  คะแนนรอยละเฉลี่ย 93.91   ซึ่งอยูในระดับ A 

2) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) ตัวช้ีวัดที่ 6 - 8 โดยจำแนกเปนรายตัวช้ีวัด ดังน้ี 

  ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  คะแนนรอยละเฉลี่ย 94.13   ซึ่งอยูในระดับ A 

  ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนรอยละเฉลี่ย 31.13   ซึ่งอยูในระดับ A 

  ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน คะแนนรอยละเฉลี่ย 91.27   ซึ่งอยูในระดับ A 

3) ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) ตัวช้ีวัดที่ 9 - 10 โดยจำแนกเปนรายตัวช้ีวัด ดังน้ี 

  ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  คะแนนรอยละเฉลี่ย 81.27   ซึ่งอยูในระดับ B 

  ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต  คะแนนรอยละเฉลี่ย 53.22   ซึ่งอยูในระดับ D 
 

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดคะแนน 83.27 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานอยูใน ระดับ 

B โดย  

1) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) ตัวช้ีวัดที่ 1 - 5 โดยจำแนกเปนรายตัวช้ีวัด ดังน้ี 

  ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่  คะแนนรอยละเฉลี่ย 93.28   ซึ่งอยูในระดับ A 

  ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ  คะแนนรอยละเฉลี่ย 94.61   ซึ่งอยูในระดับ A 

  ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอำนาจ   คะแนนรอยละเฉลี่ย 98.59   ซึ่งอยูในระดับ AA 

  ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ  คะแนนรอยละเฉลี่ย 96.05   ซึ่งอยูในระดับ AA 

  ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต  คะแนนรอยละเฉลี่ย 96.85   ซึ่งอยูในระดับ AA 

2) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) ตัวช้ีวัดที่ 6 - 8 โดยจำแนกเปนรายตัวช้ีวัด ดังน้ี 

  ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  คะแนนรอยละเฉลี่ย 93.83   ซึ่งอยูในระดับ A 

  ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนรอยละเฉลี่ย 88.18   ซึ่งอยูในระดับ A 

  ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน คะแนนรอยละเฉลี่ย 89.07   ซึ่งอยูในระดับ A 
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3) ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) ตัวช้ีวัดที่ 9 - 10 โดยจำแนกเปนรายตัวช้ีวัด ดังน้ี 

  ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  คะแนนรอยละเฉลี่ย 74.48   ซึ่งอยูในระดับ C 

  ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต  คะแนนรอยละเฉลี่ย 62.50   ซึ่งอยูในระดับ D 
 

3. แผนภูมิแสดงผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับโรงเรยีนพรพุีพทิยาคม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. ภาพรวมระดับสถานศึกษาของโรงเรียนพรุพพีิทยาคม ประจำปงบประมาณ 2564 
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สวนท่ี 5 

การกำหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม มีแนวทาง

การพัฒนา ดังน้ี 

1) โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จัดทำแผนปฏิบัติโดยใหผู มีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ

ดำเนินการทบทวนปรับปรุงแผนเพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ติดตามกำกับ

การดำเนินงานตามแผนใหเปนระยะเวลา และนำผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการในปที่ผานมาปรับใชโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2) จัดทำคู มือการปฏิบัติงานของบุคลากรเผยแพรใหผู ร ับบริการทราบ และกำกับ ติดตามการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงาน 

3) ปรับปรุงภารกิจดานงานบริการ โดยจัดทำคูมือการใหบริการเปดเผยแกผูรับบริการ และอำนวย

ความสะดวกแกผูมาติดตอผานชองทางออนไลน หรือดำเนินการในรูปแบบของ One Stop Service 

 รายละเอียดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในโรงเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA ประจำป 2565 
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