
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กำหนดเป้าหมายสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและ
ทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใส และเป็นธรรม 
รวมทัง้ กำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตสำนึก การเป็นพลเมืองดี
มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการและเจ ้าหน้าที ่ของรัฐให้ม ีความใสสะอาดปราศจากพฤ ติกรรมที ่ส ่อไปในทางทุจริตและ                    
3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดให้
หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อจะได้ทราบผลการประเมิน
และแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ได้เริ่ม
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มี  การประเมิน 
ในรูปแบบออนไลน์ โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT)          
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซต์สถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้       
จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับการประเมินและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย       
ในการนำผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงาน  ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป 
 

  ขอขอบคุณคณะที ่ปร ึกษาและคณะทำงานทุกท่านที ่ม ีส ่วนร่วมในการจัดทำรายงานผล           
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จนบรรลุวัตถุประสงค์            
ไว้  ณ  โอกาสนี้ 

 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
    



สารบัญ 
หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร 
บทที่ 1 บทนำ 

- ความเป็นมา 1 
- แนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     3 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online     3 

บทที่ 2 วิธีการประเมิน                                                                                            5 
- ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประเมิน       5 
- รายละเอียดการประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด       6 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน 20 
- ตัวชี้วัดการประเมิน 20 
- เครือ่งมือที่ใช้ในการประเมิน 20 
- กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 21 
- การประมวลผลคะแนน 22 
- การรายงานผลการประเมิน 22 
- ขั้นตอนการประเมิน 24 

บทที่ 4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 29 
- ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการประเมิน                                                                29 

- ผลการประเมินในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    29 
- ผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                                             33 

     ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
- ผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                                             35 

     ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จำแนกตามแหล่งข้อมูล 
- ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ             37 

สถานศึกษาออนไลน์ จำแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที่ 5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ                                                                     48 
- สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                               48 

ของสถานศึกษาออนไลน์ 
- อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                            49 

   ของสถานศึกษาออนไลน์ 
- ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                49 

ของสถานศึกษาออนไลน์ 
- ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                         49 

 ของสถานศึกษาออนไลน์ 
รายช่ือคณะทำงาน                                                                                               50 
ภาคผนวก                                                                                                       52 
 - ผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จำนวน 40 โรงเรียน 
  
 

 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื ่อให้ได้ข้อเสนอแนะ             
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและนำข้อเสนอแนะ    
ไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้ง    
นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่ 
บุคลากรในสถานศึกษา ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 40  แห่ง ๆ ละ  
ไม่น้อยกว่า 25 คน และกลุ ่มผู ้รับบริการหรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา จำนวน 40 แห่ง ๆ ละ            
ไม่น้อยกว่า 20 คนโดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที ่ 2) การใช้งบประมาณ          
3) การใช้อำนาจ  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน      
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกัน    
การทุจริต  
 

  สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์         
สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

      1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวม
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี ่ย 89.60 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A โดย ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 96.88 ส่วน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.31 
                1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด    
ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.88  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.94  ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.27  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.60 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.79  ซึ่งอยู่ในระดับ A



 

 

  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.92  ซึ่งอยู่ใน  ระดับ A 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.91 ซึ่งอยู่ใน ระดับ A 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.88 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.58  ซึ่งอยู่ในระดับ B 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.31  ซึ่งอยู่ใน   ระดับ B 

1.3 สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานอยู ่ ใน ระดับ AA จำนวน 12 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 สถานศึกษา
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00  สถานศึกษาที่มีผลคะแนน  อยู่ในระดับ D 
จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00  

 

  2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ 
 2.1 ด้านบุคลากร 
    1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่ง ยังเข้าใจ ไม่ถูกต้อง 

  2) สถานศึกษามีการเปลี ่ยนแปลงบุคลากรผู ้ร ับผิดชอบหลักในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาทำให้ไม่มีความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Online  
  2.2 ด้านเทคนิค 
     ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบางพ้ืนที ่
 

  3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
 3.1 ด้านบุคลากร 

  1) แจ้งกระบวนการวิธีการดำเนินงานผ่านทาง Social Network /ประชุม Video Conference  
      2) หากสถานศึกษามีการเปลี ่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู ้ที ่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบาย

กระบวนการขั้นตอนในการประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสานที่ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
และขั้นตอนการประเมิน 
 3.2 ด้านเทคนิค 

1) ที่ปรึกษาการประเมิน และ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งาน
ระบบ ITA Online  

2) ที่ปรึกษาการประเมิน ควรชี้แจงและอำนวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 

ความเป็นมา 

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื ่องมือการประเมินเชิงบวกเพื ่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้าง 
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื ่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA)” เป็นกลยุทธ์ที ่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปร ามการทุจริต ระยะที่  3             
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน          
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที ่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดำเนินการ โดยมุ ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที ่เข้ารับการประเมิน  ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง            
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้   อย่างเหมาะสมและ         
ที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       
ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความ
เป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับ การป้องกันในประเด็นที่อาจ
เป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนหรือก่อให้เกดิผลประโยชน์ทับซ้อน และ
สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐ        
ทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้
ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทาง การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ ่านมา ถือว ่าประสบความสำเร ็จเป ็นอย่างย ิ ่ง โดยได ้รับ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที ่เข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้ร ับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มี
การตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่  
ยังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
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 ปัจจุบ ันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
ได้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้ว ัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที ่รับ         
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำ
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment:  ITA)  ไปขยายผลเพ ื ่ อพ ัฒนาและยกระด ับค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใส 
ของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำนวน 225 เขต อย่างต่อเนื ่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส          
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม           
การประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน   
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล     
ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้    
การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและ
แนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น 
และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการ
เครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน    
ลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินการ และมุ ่งเน้นการร่วมดำเนินการขับเคลื ่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวม          
ของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และนำผลการประเมินไป
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 
โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป 
รวมทัง้ต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 
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แนวทางการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สำหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้กรอบแนวทางการประเมิน
เช่นเดียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื ่อให้สถานศึกษาที ่เข้ารับการประเมินได้ทราบผลการประเมินตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างเชื่อมโยงและต่อ เนื่อง 
โดยมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุง
ข้อจำกัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online  

 ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online จำเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อน
การประเมิน ITA Online ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
ประกอบด้วย 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เป็นหน่วยศูนย์กลางในการกำกับติดตาม 
การประเมิน ITA Online โดยมีหน้าที่กำหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในภาพรวม รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ในการประเมิน การกำกับติดตามการประเมินและการดำเนินการต่อผลการประเมิน เพื่อนำเสนอต่อ  สำนักงาน 
ป.ป.ช. 
 สำนักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทในการร่วมกำหนดแนวทางและร่วมกำกับติดตามการประเมิน รวม
ไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ในการประเมิน 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา เป็นหน่วยย่อยในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยมีหน้าที ่กำหนดกลไกและกระบวนการ                   
ในการขับเคลื่อนการประเมินสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษา 
 สถานศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กำหนดให้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 8,224 แห่ง เข้ารับ         
การประเมิน   
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สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในปีนี้ ถือเป็นการขยายผลการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส มาใช้ในการประเมินสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลน์
เป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเครื่องมือการประเมินอย่างต่อเนื่องในการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจนประสบผลสำเร็จ โดยการประเมินผ่านระบบ ITA Online ซ่ึงไดด้ำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบ
การประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูลและคำนึงถึงความสะดวกใน
การตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในครั้งนี้  

จะทำให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และนำกรอบการประเมินที่กำหนดไปดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2563 จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานและการวางแผนในการป้องกัน    

การทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคตอีกด้วย 
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บทที่ 2   
วิธีการประเมิน 

 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน 

 
 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษา
ข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
ไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูล ที่องค์กรความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษา
ข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ   
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด    
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก
ตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 

 
รายละเอียดการประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
1.การปฏิบัติ
หน้าที่ 

IIT 1. บุคลากรในสถานศึกษาของทา่น ปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
   ▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 
   ▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. บุคลากรในสถานศึกษาของทา่น ปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 
ทั่ว ๆ ไป กบัผู้มาติดต่อที่รู้จักเปน็การส่วนตัวอย่างเทา่เทียมกัน มากน้อย
เพียงใด 
3. บุคลากรในสถานศึกษาของทา่น มีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิาน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ อยา่งไร 
   ▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน 
   ▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
   ▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
4. บุคลากรในสถานศึกษาของทา่น มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มา
ติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการหรือไม่  
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรัพย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อ่ืนๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การรับความ
บันเทิง เปน็ต้น 
5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาท  ที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการ
รับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรัพย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อ่ืนๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การรับความ
บันเทิง เปน็ต้น 
 
6 บุคลากรในสถานศึกษาของทา่น มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีและคาดหวังให้
มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

6 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 

   ▪ เงิน 
   ▪ ทรัพย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อ่ืนๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การรับความ
บันเทิง เปน็ต้น 

2.การใช้
งบประมาณ 

IIT 7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำปี ของสถานศึกษา 
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 
8. สถานศึกษาของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเดน็ดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 
   ▪ คุ้มค่า 
   ▪ ไม่บิดเบือนวัตถปุระสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
9. สถานศึกษาของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณเพื่อประโยชนส์่วนตวั กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
10. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเบิกจา่ยเงินที่เป็นเทจ็ เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จา่ย ในการเดินทางไปราชการ คา่ตอบแทน   
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
11. สถานศึกษาของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจ
รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
   ▪ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
   ▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
12. สถานศึกษาของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ   
การใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
   ▪ สอบถาม 
   ▪ ทักท้วง 
   ▪ ร้องเรียน 

6 ข้อ 



8 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
3. การใช้
อำนาจ 

IIT 13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา อย่างเปน็ธรรม มากน้อย
เพียงใด 
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดบัคุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
15. ผู้บังคับบัญชาของทา่น มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษา 
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสัง่การให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บงัคับบัญชา   
มากน้อยเพียงใด 
17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสัง่การให้ทำในสิ่งทีไ่ม่ถูกต้อง หรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
18. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้   
มากน้อยเพียงใด 
   ▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 
   ▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง 
   ▪ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

6 ข้อ 

4. การใช้
ทรัพย์สิน
ของราชการ 

IIT 19. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเอาทรัพยส์ินของราชการ ไป
เป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุม่หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
20. ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใชป้ฏิบัติงาน   
ในสถานศึกษาของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 
21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใชป้ฏิบัติงาน บคุลากร      
ในสถานศึกษาของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สนิของราชการไปใช้  
โดยไมไ่ด้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากสถานศึกษาของท่าน มากน้อย
เพียงใด 
23. ท่านรู้แนวปฏบิัติของสถานศึกษาของท่าน เก่ียวกับการใชท้รัพย์สิน   
ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
24. สถานศึกษาของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชท้รัพย์สิน
ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใชป้ระโยชนส์่วนตวั กลุ่ม หรือ 
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

6 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
5. การแก้ไข
ปัญหาการ
ทุจริต 

IIT 25. ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาของท่านให้ความสำคัญกับการต่อต้าน  
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 
26. สถานศึกษาของท่าน มีการดำเนินการ ดงัต่อไปนี้ หรือไม่ 
▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
▪ จัดทำแผนงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา 
27. ปัญหาการทุจริตในสถานศึกษาของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 
28. สถานศึกษาของท่าน มีการดำเนินการดงัต่อไปนี้ ต่อการทุจริต          
ในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด 
▪ เฝ้าระวังการทุจริต 
▪ ตรวจสอบการทุจริต 
▪ ลงโทษทางวนิัย  เมือ่มีการทุจริต 
29. สถานศึกษาของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝา่ยตรวจสอบ  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกัน 
การทุจริตในสถานศึกษา มากนอ้ยเพียงใด 
30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดงัต่อไปนี้ อยา่งไร 
▪ สามารถร้องเรียนและสง่หลักฐานได้อย่างสะดวก 
▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
▪ มั่นใจว่าจะมีการดำเนนิการอย่างตรงไปตรงมา 
▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 

6 ข้อ 

6. คุณภาพ
การ
ดำเนินงาน 

EIT 1. บุคลากรในสถานศึกษาที่ทา่นติดต่อ ปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่ท่าน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 
▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. บุคลากรในสถานศึกษาที่ทา่นติดต่อ ปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่ท่าน กบัผู้
มาตดิต่อคนอ่ืน ๆ อยา่งเทา่เทยีมกัน มากน้อยเพียงใด 
 

5 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
3. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านตดิต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/
ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไมป่ิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อย
เพียงใด 
4. ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยถูกบุคลากรในสถานศึกษาที่ท่าน
ติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัตงิาน  
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรัพย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้
ความบันเทงิ เป็นตน้ 
5. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเปน็หลัก มากน้อยเพียงใด 

7. 
ประสิทธิภา
พการสื่อสาร 

EIT 6. การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 
▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซบัซ้อน 
▪ มีช่องทางหลากหลาย 
7. สถานศึกษาที่ทา่นติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากนอ้ยเพียงใด 
8. สถานศึกษาที่ทา่นติดต่อ มีชอ่งทางรับฟังคำติชมหรือความคดิเห็น
เก่ียวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 
9. สถานศึกษาที่ทา่นติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเก่ียวกับการดำเนินงานไดอ้ย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
10. สถานศึกษาที่ทา่นติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต
ของบุคลากรในสถานศึกษา หรือไม่ 

5 ข้อ 

8. การ
ปรับปรุง
ระบบการ
ทำงาน 

EIT 11. บุคลากรในสถานศึกษาที่ทา่นติดต่อ มีการปรบัปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
12. สถานศึกษาที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
13. สถานศึกษาที่ทา่นติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

5 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
14. สถานศึกษาที่ทา่นติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดตอ่ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/    
การให้บริการของสถานศึกษาให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
15. สถานศึกษาที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ  
ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากนอ้ยเพียงใด 

9. การ
เปิดเผย
ข้อมูล 
   9.1 ข้อมูล
พื้นฐาน 

เว็บไซต์
สถาน 
ศึกษา 

1. โครงสร้าง 
       - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา 
ประกอบด้วยตำแหน่งท ี ่สำค ัญ และการแบ ่งส ่วนงานภายใน เช่น            
งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และองค์คณะบุคคล เป็นต้น 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
     - แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา ประกอบดว้ยชื่อ-
นามสกุล ตำแหน่ง รปูถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผูบ้ริหารสูงสดุหรือหัวหน้า
สถานศึกษา และผูด้ำรงตำแหนง่ทางการบริหารของสถานศึกษา 
3. อำนาจหน้าที ่
     - แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 
4. แผนยุทธศาสตร์ หรอืแผนพัฒนาสถานศึกษา 
      - แสดงแผนการดำเนนิภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เปน็ต้น และเป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี        
พ.ศ. 2563 
5. ข้อมูลการติดต่อ 
        - แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 1) ที่อยู ่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) 
หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 5) แผน
ที่ตั้งของหน่วยงาน 
6. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดำเนนิงานหรือการปฏิบัตงิานของ
สถานศึกษา เช่น    
 - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   - พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

33 ข้อมูล 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
 - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 - พรบ.การศึกษาภาคบังคบั พ.ศ. 2545 
 - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขต  
การปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา35 พรบ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ)  
    -  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ    
สรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
7. ข่าวประชาสัมพันธ ์
      แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ 
หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. Q & A 
     แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ
สถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผูส้อบถามได้ โดยมลีักษณะเป็น
การสื่อสารไดส้องทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 
และสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 
9. Social Network 
      แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เชน่ Facebook หรือ 
Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น  และสามารถเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางขา้งต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

9.2 การ
บริหารงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 

10. แผนดำเนินงานประจำป ี
        แสดงแผนการดำเนนิภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล
รายละเอียดของแผนฯ เชน่ โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้
ระยะเวลาในการดำเนนิการ เปน็ต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคบัใช้  
ในปี พ.ศ. 2563 

 

http://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu3.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act009.pdf
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11. รายงานการกำกับ ตดิตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 
       แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนนิงานประจำปี มี
เนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหนา้การดำเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนนิงาน เปน็ต้น 
และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563 
12. รายงานผลการดำเนนิงานประจำป ี
       แสดงผลการดำเนนิงานตามแผนดำเนนิงานประจำป ี
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เชน่ ผลการดำเนินการ โครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธิ์
ตามเปา้หมาย เปน็ตน้ และ เป็นรายงานผลการดำเนนิงานของปี พ.ศ. 2562 
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิัติงาน 
       แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝา่ย ของสถานศกึษาที่
บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั มีข้อมูล
รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏบิัติภารกิจใด สำหรับ
บุคลากรในสถาน ศึกษา กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏบิัติอย่างไร เป็นต้น 
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
       แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รบับริการหรือผู้มาตดิต่อกับ 
สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา     
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ
สำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/
แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการ เป็นต้น 
 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
       แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา และเป็น
ข้อมูลการให้บริการที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563 
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
       แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของสถานศึกษา และเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
17. E–Service 
       แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ
หน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ และสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

9.3 การ
บริหารเงิน
งบประมาณ 
 

 
 
 

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
       แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที ่มีระยะ 1 ปี       
ม ีข ้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช ่น งบประมาณตามแหล่งที ่ได้รับ         
การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น และเป็นแผนที่
มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
19. รายงานการกำกับตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
       แสดงความก ้าวหน ้า ในการดำเน ินงานตามแผนการใช ้จ ่ าย
งบประมาณประจำป ี  ม ีข ้อม ูลรายละเอ ียดความก ้าวหน ้า  เช่น 
ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 
6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
       แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มี
ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็น
ต้น และเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
21. แผนการจดัซื้อจดัจ้างหรือแผนการจัดหาพสัด ุ
       แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษา 
จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 
22. ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
       แสดงประกาศตามท ี ่ สถานศ ึ กษาจะต ้ องดำ เน ินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และเป็น
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
       แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) มีข้อมูล
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น จำแนกข้อมูลเป็นราย
เดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง) และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
       แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) มีข้อมูล
รายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น และเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9.4 การ
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 
 

 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที ่ม ีจ ุดมุ ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม เป็นนโยบายของผู ้บริหารสูงสุดหรือผู ้บริหารที ่ได้รับ
มอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา และเป็นนโยบาย
ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563 
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ      
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล  
การปฏิบ ัต ิงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวิน ัยของบุคลากร           
ใน สถานศึกษา เป็นต้น เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต ้นโยบายการบร ิหารทร ัพยากรบุคคล ตามข้อ 25 และเป็น          
การดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
 o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
และเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2563 
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
       แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีข้อมูลรายละเอียด
ของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป็นต้น และเป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562 

9.5 การ
ส่งเสริมความ
โปร่งใส 
 

 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจร ิตและประพฤติม ิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา มีข ้อมูล
รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น 
30. ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ และสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำป ี
     แสดงข้อมูลสถิติเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในสถานศึกษา มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน 
เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) และเป็นข้อมูล
ในปี พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
- การเปิด
โอกาสให้เกิด
การมีส่วน
ร่วม 

 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
     แสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา 
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
      แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 

10. การ
ป้องกันการ
ทุจริต 
   10.1 การ
ดำเนินการ
เพื่อป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
     แสดงเนื ้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั ่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร 
สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจ ัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได ้แก ่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา 
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
    แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
     แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที ่ท ี ่อาจก่อให้เก ิดการทุจร ิตหรือก่อให้เก ิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา มีข้อมูล
รายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เป็นต้น และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
 
 
 

10 ข้อมูล 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
 
 
 
 

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
     แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีท ี ่อาจก่อให ้เก ิดการท ุจร ิตหร ือก ่อให ้เก ิดการข ัดก ันระ หว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา เป็นกิจกรรม
หรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ 36 และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
38. การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
     แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอยา่ง
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
39. แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตประจำปี  
     แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรอืพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผน เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 
40. รายงานการกำกับตดิตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต      
ประจำปี รอบ 6 เดอืน 
     แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน       
การทุจร ิต มีข ้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช ่น ความก้าวหน้า         
การดำเน ินการแต ่ละโครงการ/ก ิจกรรม รายละเอ ียดงบประมาณ            
ท ี ่ใช ้ดำเน ินงาน เป ็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เด ือนแรก                   
ในปี พ.ศ. 2563 
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูล
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
10.2 
มาตรการ
ภายในเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต* 
 
 
 
 
 
 

 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
     แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส            
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อมูล
รายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน      
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำ
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น มีมาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น              
ซ ึ ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯโดยมีรายละเอ ียดต ่าง ๆ เช่น          
การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและ
การรายงานผล  
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
     แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ  42 ไปสู่       
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 

 

หมายเหตุ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่นำข้อ 42 – 43 มาคิดคะแนนเนื่องจากเป็นการประเมินในปีแรกของสถานศึกษา 
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บทที่ 3  
ระเบียบวิธีการประเมิน 

 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินใน
ครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้องนำเครื่องมือ การประเมิน 
ITA Online ไปใช้ และสถานศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้องรับการประเมิน ITA Online  จากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวก   ในการตอบคำถามแบบ
สำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการประเมิน
สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการนำข้อมูลไปสู ่การปรับปรุงสถานศึกษาที ่รับการประเมิน และ        
การวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดการประเมิน 

 ตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
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 2) แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี ้ว ัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื ่อสาร และการปรับปรุงระบบ 
การทำงาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

กลุ่มประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง  บุคลากรในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที ่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 
 การกำหนดขนาดตัวอย่างขั ้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 25 
ตัวอย่าง กรณีสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนน้อยกว่า 25 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในทั้งหมด 
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
 

 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา  นับตั้งแต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 
 การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษา (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู) ตัวแทนผู้ปกครองอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของจำนวน
นักเรียนทั้งหมด ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ซึง่จะต้องไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง  
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 
 

 3) เว็บไซต์สถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT) 
 เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
โดยผู้ดูแลระบบของสถานศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสำรวจ หน่วยงานละ 1 ชุด 
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 การตอบแบบสำรวจ OIT ในแต่ละข้อคำถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาระบุ URL ของ
หน้าใดหน้าหนึ ่งบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา ซึ ่งเชื ่อมโยงไปสู ่แหล่งที ่อยู ่ของการเปิดเผยข้อมูล 
โดยสถานศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URLในแต่ละข้อ 

กรณีที่สถานศึกษามีข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็น ทำให้เผยแพร่ข้อมูลได้ ไม่ตรงตาม
รายละเอ ียดท ี ่กำหนดหร ือไม ่สามารถเผยแพร ่ข ้อม ูลตามรายละเอ ียดท ี ่กำหนดตามแบบสำรวจ OIT ได้  
ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจำเป็นประกอบโดยละเอียด 

 

การประมวลผลคะแนน 

 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 
คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อคำถาม 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ข้อคำถามจากผูต้อบทุกคน 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ข้อคำถามจากผูต้อบทุกคน 
คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดย่อย – – 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ทุกข้อคำถาม 
ในตัวช้ีวัดย่อย 

คะแนนตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ทุกข้อคำถามในตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ทุกข้อคำถามในตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ทุกตัวช้ีวัดย่อยในตัวช้ีวัด 

คะแนนแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบสำรวจ 
น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจทีถ่่วงน้ำหนักแล้ว 
 

คะแนนและระดับผลการประเมิน 

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

คะแนน ระดบั 
95.00 – 100 AA 

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

0 – 49.99 F 
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ขั้นตอนการประเมิน 

 สพท. ได้กำหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยจำแนกขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ  ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) 
ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงดำเนินการประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนการ
ประเมินและกรอบระยะเวลาดำเนินการพอสังเขป ดังนี้ 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 

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

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

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

ก.ค. 2563 สพท.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 
ของสถานศึกษา ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มเติม) 

ก.ค. 2563 สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ  
ก.ค. 2563 สถานศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และนำเข้าข้อมลูผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ภายในระยะเวลาที่กำหนด        
ก.ค. – ส.ค. 2563 สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล 

ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ช่วงดำเนินการประเมิน 

 
◊ ตอบแบบ IIT, EIT 
◊ ทำแบบ OIT 

ส.ค. 2563 สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ใหส้ถานศึกษา 
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ  

ส.ค.2563 สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ใหส้ถานศึกษา 
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 

ก.ย. 2563 สถานศึกษาดำเนินการตอบแบบสำรวจ OIT 
ช่วงสรุปผลการประเมิน 

 
◊ ตรวจให้คะแนนและ
ข้อเสนอแนะ 
◊ ประมวลผลการประเมิน 
◊ ประกาศผลคะแนน ITA 

ก.ย. 2563 สพท.ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน  
วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ 

ก.ย. 2563 สพท.จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

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

 1. สพท. เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื ่อทำหน้าที ่เป็นคณะผู ้ประเมิน 
และผู้ดูแลระบบ ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ 
สพท. ผู้ดูแลระบบ ITA Online ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล  

สพท.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ร่วมดำเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ ITA Online 2020 ให้กับ ผู้รับผิดชอบ 225 หน่วยการ
ประเมิน 
  สพท. ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท. และผู้ดูแลระบบ ITA Online 
ของ สพท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่ทาง สพฐ. จัดขึ้น เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ ITA Online การสร้างเครื่องมือการประเมิน การ
เชื่อมโยงเครื่องมือ การจัดการประมวลผลคะแนน การสรุปผลข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ และวางแผนการดำเนินงาน 
 3. สพท.ประชุมชี ้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ให้โรงเร ียน
กลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มเติม) 
 สพท. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เพ่ืออธิบายการใช้งานระบบ ITA Online การกรอกข้อมูล การตอบแบบ
ประเมิน การจัดทำข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา การตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
และกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA Online ในภาพรวม 
 4. สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
 สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแลระบบ
ของสถานศึกษา ดังนี้ 
   – กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา 
   – นำเข้าข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
   – ประสานงานในขั้นดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT  
   – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
   – กำกับดูแลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
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 5. สถานศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบและกรอกนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ผ่านทางระบบ ITA Online 2020  
   ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2020 เพ่ือดำเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้ 
   1. ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สถานศึกษา จำนวน 1-2 คน 
   2. จำนวนบุคลากรทั ้งหมดของสถานศึกษา ที ่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 เพ่ือนำมาใช้คำนวณจำนวนผู้ตอบ
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT)   
   3. จำนวนนักเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา เพื่อนำมาใช้คำนวณจำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) 
   (สพท. อาจดึงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมาเป็นฐานในการคำนวณ
จำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ทั้งสองแบบ)  
 6. สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

 สถานศึกษาจะต้องดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา เพ่ือเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามประเด็นข้อคำถามของแบบสำรวจการเปิด เผยข้อมูล
สาธารณะ 
 

ช่วงดำเนินการประเมิน 
 1. สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ให้
สถานศึกษา 
 สพท.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ใน
ระดับสถานศึกษาไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวดัการรับรู้ IIT จะอยู่ในลักษณะ 
URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบใน
ระบบ ITA Online 2020 ในช่วงเวลาที่ สพท.กำหนด 
 2. สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 
 จากนั ้น สถานศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 2020 
แก่บุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้า
ระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 บุคลากรในสถานศึกษา จะเข้าระบบ ITA Online 2020 จาก URL หรือ QR Code และประเมิน
ด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำ
แบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและ
เพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบ
สำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

mailto:xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th
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ทั ้งนี ้ ผ ู ้ร ับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษาจะมีหน้าที ่กำกับติดตาม 
การประเมินตามแบบ IIT ให้ได้ตามจำนวนตัวอย่างที่ สพท. กำหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการประเมิน
ตามแบบ IIT ในระบบ ITA Online 2020 
 3. สพท. ส ่งช ่องทางการตอบแบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก (EIT)  
ให้สถานศึกษา 
 สพท.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online 
ในระดับสถานศึกษา ไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT จะอยู่ใน
ลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามา
ตอบในระบบ ITA Online 2020 ในช่วงเวลาที่ สพท.กำหนด 
 4.  สถานศ ึกษาเผยแพร ่และประชาส ัมพันธ ์ช ่องทางการตอบแบบวั ดการร ับร ู ้  EIT  
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 
  จากนั้น สถานศึกษาศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 2020 
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ อื่นๆ เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITA Online 2020 จาก URL และ QR Code และ
ประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตัวตนด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  
ของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื ่อป้องกันการ 
ตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี ้ ผู ้ร ับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา จะมีหน้าที ่กำกับติดตาม 
การประเมินตามแบบ EIT ให้ได้ตามจำนวนตัวอย่างที่ สพท. กำหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการประเมิน
ตามแบบ EIT ในระบบ ITA Online 2020 
 5. ดำเนินการตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) 
 สพท.จะจ ัดส ่งช ่องทางการตอบแบบตรวจการเป ิดเผยข ้อม ูลสาธารณะ OIT ไปท ี ่ อี เมล 
xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT จะเป็นช่องทาง
เฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ OIT ตามช่วงเวลาและแนวทางท่ี สพท.กำหนด เท่านั้น 
 สถานศึกษาที ่รับการประเมิน โดยผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา
จะต้องเข้าระบบ ITA Online 2020 เพ่ือตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน ใน 2 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การ
บริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการ
ป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต) 

mailto:xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th
mailto:xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th
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ช่วงสรุปผลการประเมิน 
 1. ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน  
 สพท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ 
ที ่กำหนดและให้คะแนน รวมถึงการว ิเคราะห์ข ้อม ูลและประมวลผลคะแนนการประเมิน คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 2. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  สพท. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดทำเป็นรูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล ภายหลังจาก 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและให้คะแนน 
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 3. ประกาศผลการประเมิน ITA และนำเสนอผลต่อ สพฐ. 
 สพท. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สถานศึกษาได้รับทราบ รวมถึงนำเสนอผลการดำเนินงานต่อ สพฐ. 
และมอบเกียรติบัตรให้กับผู ้บริหารสถานศึกษาหรือผู ้แทนของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทที่ 4 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 
  1.1  ผู้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 

Assessment Online (IIT Online) จำนวน 745 คน 
  1.2  ผู้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 

Assessment Online (EIT Online) จำนวน 1,360 คน 
  1.3  สถานศึกษาท่ีรับการประเมิน Open Data Integrity  

and Transparency Assessment (OIT) จำนวน 40 แห่ง 
 

 ผลการประเมินในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ในภาพรวมระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.81 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
อยู่ในระดับ A โดย ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 96.88 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ
กว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.31 
 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.88  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  88.94  ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  95.27  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.60 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  92.79  ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  93.92   ซึ่งอยู่ใน ระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  89.91 ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  90.88  ซึ่งอยู่ในระดับ A 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  83.58  ซึ่งอยู่ในระดับ B 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.31  ซึ่งอยู่ใน   ระดับ B 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด) 
 

 
 

 

     จากแผนภูมิพบว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.60      
ซึ่งอยู่ในระดับ A และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่    ไดค้ะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย  96.88 
รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  95.27 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  93.92 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  92.79 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  90.88 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  90.60  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย   89.91 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  88.94. 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  83.58 

และตวัชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนต่ำสุด ร้อยละเฉลี่ย 75.31 ตามลำดับ 
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ตารางแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล) 
 

 

แหล่งข้อมูล ค่าน้ำหนักคะแนน คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 
IIT 30 27.88 92.93 
EIT 30 27.61 92.03 
OIT 40 31.78 79.45 

 
แผนภูมิแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563 
ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล) 

 
 

      จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา วิเคราะห์ตาม 
ค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน ์ ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท ี ่มีส ัดส ่วนค ่าน ้ำหน ักคะแนนส ูงส ุด ได ้แก่   
แบบ OIT มีค่าน้ำหนักคะแนน 31.78 (คิดเปน็ร้อยละ 79.45) รองลงมา ได้แก่ แบบ IIT มีค่าน้ำหนัก  มีค่าน้ำหนัก
คะแนน 27.88 (คิดเป็นร้อยละ 92.93) และ แบบ EIT มีค่าน้ำหนักคะแนน 27.61  (คิดเป็นร้อยละ 92.03) มี
สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนต่ำสุด 

27.88 27.61
31.78
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แผนภูมิแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์  

(จำแนกตามระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน) 
 

 
  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จำนวน 40 โรงเรียน 

พบว่า  
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ AA   มีจำนวน 12 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 30  
สถานศกึษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ A     มีจำนวน 20 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 50 
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ B     มีจำนวน 4   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 10 
และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ D  มีจำนวน 4 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 10 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ ้น 40  แห่ง มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน        
ของสถานศึกษา  

 

ตารางแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เรียงตามรายช่ือสถานศึกษา) 
 

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา คะแนน ITA ระดับ 

1 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 99.69 AA 

2 โรงเรียนวัดบา้นเบาน้อย 99.40 AA 

3 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 99.14 AA 

4 โรงเรียนบ้านทุ่งวงั 99.10 AA 

5 โรงเรียนบ้านดงพลอง 98.41 AA 

6 โรงเรียนวัดสระบัว 98.34 AA 

7 โรงเรียนบ้านกระสัง 97.36 AA 

8 โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 96.73 AA 

9 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 96.42 AA 

10 โรงเรียนบ้านเมืองแก 95.83 AA 

11 โรงเรียนวัดวงษ์วารี 95.29 AA 

12 โรงเรียนบ้านชุมแสง 95.19 AA 

13 โรงเรียนชุมชนบา้นสะแก 93.53 A 

14 โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 92.17 A 

15 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 92.13 A 

16 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 91.82 A 

17 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 90.55 A 

18 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 90.32 A 

19 โรงเรียนวัดสมณาวาส 89.86 A 

20 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 89.83 A 
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ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา คะแนน ITA ระดับ 

21 โรงเรียนบ้านทา่ม่วง 89.62 A 

22 โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 89.18 A 

23 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 86.77 A 

24 โรงเรียนวัดสุคันธารมย ์ 86.59 A 

25 โรงเรียนวัดสระจนัทร ์ 86.52 A 

26 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนสุรณ์) 86.13 A 

27 โรงเรียนวัดโพธิ ์ 85.95 A 

28 โรงเรียนบ้านดอน 85.93 A 

29 โรงเรียนวัดบา้นปะเคียบ 85.92 A 

30 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 85.51 A 

31 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 85.37 A 

32 โรงเรียนบ้านสตึก 85.15 A 

33 โรงเรียนชุมชนบา้นดอนมนต ์ 83.44 B 

34 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 80.47 B 

35 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 77.35 B 

36 โรงเรียนบ้านสระบัว 75.01 B 

37 โรงเรียนชุมชนบา้นนาแพง 60.47 D 

38 โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 59.94 D 

39 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 59.01 D 

40 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 55.43 D 

คะแนนเฉลี่ย 87.27 A 

 
จากตารางแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เรียงตามรายชื่อสถานศึกษา) พบว่า สถานศึกษาที่มีคะแนนรวมในระดับ 
AA จำนวน 12 แห่ง มีคะแนนรวมอยู่ในระดับ A จำนวน  20  แห่ง มีคะแนนรวมอยู่ในระดับ B จำนวน 4  แห่ง และมี
คะแนนรวมอยู่ในระดับ D จำนวน  4  แห่ง  
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      ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ จำแนก
ตามแหล่งข้อมูล 
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา จำแนกตาม
แหล่งข้อมูล ได้แก่ 

 1) กลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา (Internal) 
 2) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากสถานศึกษา (External)  
 3) การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา (Open Data) 

ตารางแสดง คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เรียงตามรายช่ือสถานศึกษา) 
 

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา IIT EIT OIT คะแนน ITA ระดับ 

1 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 29.72 29.97 40.00 99.69 AA 

2 โรงเรียนวัดบา้นเบาน้อย 29.4 30 40.00 99.40 AA 

3 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 29.8 29.34 40.00 99.14 AA 

4 โรงเรียนบ้านทุ่งวงั 29.89 29.77 39.43 99.10 AA 

5 โรงเรียนบ้านดงพลอง 29.79 29.92 38.70 98.41 AA 

6 โรงเรียนวัดสระบัว 28.99 29.91 39.43 98.34 AA 

7 โรงเรียนบ้านกระสัง 29.03 29.98 38.36 97.36 AA 

8 โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 28.64 29.61 38.48 96.73 AA 

9 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 29.53 26.89 40.00 96.42 AA 

10 โรงเรียนบ้านเมืองแก 29.58 27.24 39.00 95.83 AA 

11 โรงเรียนวัดวงษ์วาร ี 27.68 29.55 38.06 95.29 AA 

12 โรงเรียนบ้านชุมแสง 28.25 27.52 39.43 95.19 AA 

13 โรงเรียนชุมชนบา้นสะแก 26.63 28.14 38.76 93.53 A 

14 โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 28.46 24.78 38.93 92.17 A 

15 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 28.15 23.98 40.00 92.13 A 

16 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 25.39 29.03 37.40 91.82 A 

17 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 29.58 26.54 34.43 90.55 A 

18 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 27.06 27.12 36.14 90.32 A 
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ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา IIT EIT OIT คะแนน ITA ระดับ 

19 โรงเรียนวัดสมณาวาส 28.82 29.34 31.70 89.86 A 

20 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 28.49 26.85 34.50 89.83 A 

21 โรงเรียนบ้านทา่ม่วง 29.46 28.4 31.76 89.62 A 

22 โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 29.89 29.93 29.36 89.18 A 

23 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 29.67 24.6 32.50 86.77 A 

24 โรงเรียนวัดสุคันธารมย ์ 29.8 29.87 26.93 86.59 A 

25 โรงเรียนวัดสระจนัทร ์ 24.83 26.26 35.43 86.52 A 

26 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนสุรณ์) 25.95 28.19 32.00 86.13 A 

27 โรงเรียนวัดโพธิ ์ 27.01 29.81 29.13 85.95 A 

28 โรงเรียนบ้านดอน 26.66 24.84 34.43 85.93 A 

29 โรงเรียนวัดบา้นปะเคียบ 25.95 26.54 33.43 85.92 A 

30 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 28.46 27.85 29.20 85.51 A 

31 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 24.73 25.64 35.00 85.37 A 

32 โรงเรียนบ้านสตึก 26.08 25.37 33.70 85.15 A 

33 โรงเรียนชุมชนบา้นดอนมนต์ 21.73 21.71 40.00 83.44 B 

34 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 29.23 23.7 27.54 80.47 B 

35 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 27.4 26.67 23.29 77.35 B 

36 โรงเรียนบ้านสระบัว 29.56 28.5 16.96 75.01 B 

37 โรงเรียนชุมชนบา้นนาแพง 28.18 25.17 7.12 60.47 D 

38 โรงเรียนบ้านกม.ศูนย ์ 25.7 26.26 7.98 59.94 D 

39 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 26.56 29.78 2.67 59.01 D 

40 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 25.55 29.88 0.00 55.43 D 

คะแนนเฉลี่ย 27.88 27.61 31.78 87.27 A 
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   ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จำแนก
ตามตัวช้ีวัดการประเมิน 

 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จำแนก
ตามตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ไดค้ะแนนเท่ากับ 96.88 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับ 95.27  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  93.92 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  92.79 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  90.88 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  90.60  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  89.91 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  88.94. 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  83.58 

และ    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนต่ำสุด ร้อยละเฉลี่ย 75.31 ตามลำดับ 
ดังแสดงในตารางที่ 5 
 

ตารางแสดง สรุปภาพรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ จำแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน 

คะแนน ITA เท่ากับ 89.34 ระดับ A 
ตัวชี้วัด คะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ) ระดับผลการประเมิน 

การปฏิบัติหน้าที่ 96.88 AA 
การใช้อำนาจ 88.94 A 
คุณภาพการดำเนินงาน 95.27 AA 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.60 A 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 92.79 A 
การใช้งบประมาณ 93.92 A 
การเปิดเผยข้อมูล 89.91 A 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.88 A 
การปรับปรุงระบบการทำงาน 83.58 B 
การป้องกันการทุจริต 75.31 B 

คะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ) เฉลี่ย 89.81 A 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวชี้วัดที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว 
2. คะแนนตัวชี้วัดเป็นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามจากทุกแบบสำรวจ 

             ในตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ถ่วงน้ำหนักสำหรับการเปรียบเทียบในแต่ละตัวชี้วัด 
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เมื่อทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ตามตัวชี้วัดการประเมินทั้ง 10 ตัวชี้วัด สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้  ดังนี้ 
 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล   

การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 96.88 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100.00 
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 85.83 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ AA จำนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72.50 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 11  แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 27.50   
 

แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ 
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2) การใช้งบประมาณ 
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล   

การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 88.94 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100.00 
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 60.53 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนน     
อยู่ในระดับ AA จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A    จำนวน 14 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 35.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 สถานศึกษาที่
มีผลคะแนนอยู ่ในระดับ C จำนวน 2  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.00 สถานศึกษาที ่มีผลคะแนนอยู ่ในระดับ D       
จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.50  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ 

 

 
 

 
 
 

13

14

10

2 1

ระดับ AA

ระดับ A

ระดับ B

ระดับ C
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32.50% 
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5% 
2.50% 

โรงเรียน 
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3) การใช้อำนาจ 
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล   

การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 95.27 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100.00 
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 84.70 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ AA จำนวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A    จำนวน 14  แห่ง    
คิดเปน็ร้อยละ 35.00 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 1 แห่ง คิดเปน็ร้อยละ 2.50  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวช้ีวัดการใช้อำนาจ 
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62.5% 

โรงเรียน 
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โรงเรียน 
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4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล   

การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 90.60 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100.00 
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 64.52 คะแนน และมีสถานศกึษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ AA จำนวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A   จำนวน 13 แห่ง      
คิดเป็นร้อยละ 32.50 สถานศึกษาที ่มีผลคะแนนอยู ่ในระดับ B จำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.50 และ
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยูใ่นระดับ D จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.50  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
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5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล   

การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 92.79 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100.00 
คะแนน และสถานศึกษาท่ีได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 63.31 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ AA จำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A   จำนวน 19 แห่ง      
คิดเป็นร้อยละ 45.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.50 และสถานศึกษา
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.50  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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6) คุณภาพการดำเนินงาน 
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษา โดยผล

การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 93.92 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100.00 
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 69.26 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ AA จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A    จำนวน 16 แห่ง     
คิดเป็นร้อยละ 40.00 สถานศึกษาที ่มีผลคะแนนอยู ่ในระดับ B จำนวน 3  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.50 และ
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.50  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงาน 
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7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษา โดยผล

การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 89.91 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100.00 
คะแนน และสถานศึกษาท่ีได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 62.07 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ AA จำนวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A   จำนวน 13 แห่ง      
คิดเป็นร้อยละ 32.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.50 สถานศึกษาที่
มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.50 และสถานศึกษาที่มี ผลคะแนนอยู่ในระดับ D 
จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.50  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
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8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษา โดยผล

การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 90.88 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน เท่ากับ 100.00 
คะแนน และสถานศึกษาท่ีได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 75.44 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ AA จำนวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A   จำนวน 14 แห่ง       
คิดเป็นร้อยละ 35.00 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 10 แห่ง คิดเปน็ร้อยละ 25.00  

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 
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9) การเปิดเผยข้อมูล 

เป็นตัวชี ้ว ัดที ่ประเมินจากหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา โดยผลการประเมิน 
ในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 83.58 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน และ
สถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 0.00 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA 
จำนวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.00 สถานศึกษาที ่มีผลคะแนนอยู ่ในระดับ A จำนวน 11 แห่งคิดเป็น 
ร้อยละ 27.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.00 สถานศึกษาที่มี      
ผลคะแนนอยู ่ในระดับ C จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.50 และสถานศึกษาที ่มีผลคะแนนอยู ่ในระดับ F     
จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 

แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล 
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10) การป้องกันการทุจริต 
เป็นตัวชี ้ว ัดที ่ประเมินจากหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา โดยผลการประเมิน 

ในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 75.31 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน  
และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 0.00 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA 
จำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.00 สถานศึกษาที ่ม ีผลคะแนนอยู ่ในระดับ A จำนวน 3 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 7.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.50 สถานศึกษาที ่มี        
ผลคะแนนอยู ่ในระดับ D จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.50 สถานศึกษาที ่มีผลคะแนนอยู ่ในระดับ E        
จำนวน  1  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 2.50  และสถานศึกษาที ่ม ีผลคะแนนอยู ่ในระดับ  F  จำนวน  6  แห่ง                        
คิดเป็นร้อยละ 15.00 

 
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

           การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของ สถานศ ึกษาออนไลน์                    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 40 แห่ง สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้ 
 

 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
          ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวมระดับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.81 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   อยู่
ในระดับ A โดยตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 96.88  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า
ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.31 

        ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จำแนก

เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.88   ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.94   ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.27  ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.60  ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปญัหาการทุจริต   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.79  ซึ่งอยู่ในระดับ  A 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.92  ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.91  ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.88  ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.58   ซึ่งอยู่ในระดับ  B 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.31  ซึ่งอยู่ในระดับ  B 

     

       ผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของสถานศ ึกษาออนไลน์               
จำนวน  40  แห่ง พบว่า  สถานศึกษาที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  อยู่ในระดับ  AA     
จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
50.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ D จำนวน 4 แห่งคิดเป็นร้อยละ 10.00  
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 อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
           ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  โดยภาพรวม
ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.81 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับ A ซึ่งถือเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก  
          สถานศึกษาที่มีผลคะแนนสูง เนื่องจากสถานศึกษามีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและ
ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและ
บุคลากรภายในสถานศึกษาอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความชัดเจน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินที่กำหนดไว้  
          สถานศึกษาที่มีผลคะแนนต่ำ ส่วนหนึ่งเนื่องจาก แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องเตรียมการค่อนข้างมาก ทำให้สถานศึกษาบาง
แห่งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื ่อนในประเด็นการประเมินทำให้ข ้อมูลที ่ปรากฎบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ไม่ตรงตามข้อพิจารณา หรือขาดความสมบูรณ์ไม่ครบตามองค์ประกอบที่กำหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับการพิจารณาให้
คะแนนในรายการดังกล่าว  
 

ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
 ด้านบุคลากร 
     1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่ง ยังเข้าใจไม่ถูกต้อง 
      2) สถานศึกษาม ีการเปล ี ่ยนแปลงบ ุคลากรผ ู ้ร ับผ ิดชอบหล ักในการประเมินค ุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาทำให้ไม่มีความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Online  
 ด้านเทคนิค 
     ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบางพ้ืนที ่

 

ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
 ด้านบุคลากร 
               1) แจ้งกระบวนการวิธีการดำเนินงานผ่านทาง Social Network /ประชุม Video Conference  
               2) หากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบายกระบวนการ
ขั้นตอนในการประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสานที่ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน
การประเมิน 
 ด้านเทคนิค 
                       ที ่ปรึกษาการประเมิน และ สถานศึกษาที ่เข้ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งานระบบ          

ITA Online  
              ที่ปรึกษาการประเมิน ควรชี้แจงและอำนวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน 
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รายช่ือคณะทำงาน 

ที่ปรึกษา 
1. นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  ๔  
2. นายโพชัน  ขุนาพรม  รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  ๔ 
3. นายวิทยา  นนท์นภา  รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  ๔ 
4. นายพิทักษ์  สมพร้อม  รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  ๔ 

 

คณะทำงาน 
1. นายอุทยาน  ปิตามาตา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

    สพป.บุรีรัมย์ เขต 4          
2. นายพรสวัสดิ์  อาษากิจ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  
3. นางสาวมาศกุล  สิงหวศิน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4                            
4. นางศรีอรุณ  วิชชาพิณ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4                        
5. นางพรรณทิพย์  กะวัง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
6. นางภนิดา  สังสีแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4                       
7. นางสาวจิรารัตน์  ปักษา  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  
8. นางสาวณัฐชยา  ลิไธสง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4      
9. นายเล็ง  พยุงแสนกุล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา                             

                                          สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
10. ด.ต.สมร  ไปนาวะดี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
11. นายสนิท  เกไธสง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  
12. นายพนม  ศรีนอก  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4                                
13. นางเสมอจิตต์  ศรีนอก   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4       
14.  นายเชิดชัย  รักษาอินทร์     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4       
15. นายเฉลิมเกียรติ  แก้วมา     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสพป.บุรีรัมย์ เขต 4       
16. นางสาวพิชญ์ชญามญช์  พลรัตน์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4       
17. นายพนัส  สุขหนองบึง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4       
18. นางสาวบุญโรม  ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4      
19.  นางสำเนียง  ประนัดศรี     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4       
20. นางณัจฉรียา  อุทาโย     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
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21. นางสาวชมพูนุท  ทองปาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4             
22. นางพลอยชนก  ทุนไธสง     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4          
23. นายธนากร  นภาภรณ์     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
24. นางพรรณทิพย์  กะวัง  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4      
25. นางสาวธนารัตน์  หมื่นภักด ี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
26. นางฉลวยพร  พลสูงเนิน  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  
27. นายธวัช  แวงดงบัง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
28. นางรัตติกา  คุ้มแวง  เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
29. นายปฐมพงษ์  อรุณโรจน์         ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม       
30. นายปรีชา  ผ่องสนาม     ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม       
31. นายทรงศักดิ์  พัฒนะแสง     ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก      
32. นายภูวดล  จำปาศรี  ครูชำนาญการพเิศษ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์     
33. นายวิษณุ  ปิ่นรัตนกุล             ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโจด        
34. นายปัญญา  ลือโสภา     ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแคน       
35. นายพยับ  ไชยสง      ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดชัยสมพร 
36. นายหัสดิน  เป็นนวล      ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี       
37. นายสุชาติ  นาดี      ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว     
38. นายกรวิก  วรรณวิจิตร           ครู โรงเรียนบ้านบุ่งเบา                                                 
39. นายปิยะพงษ์  สมศรี              ครู โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 
40. นายศิริภัทร  จ่าไธสง  ครู โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม          
41. นายหัสบดินทร์  แสวงชัย     ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร        
42. นางสาวศิรประภา  สุรวิทย์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)       

 
 

 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 40 โรงเรียน 

 
ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา คะแนนรวม ระดับ ผลการประเมิน 

1 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 99.69 AA ผ่าน 
2 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 99.40 AA ผ่าน 
3 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 99.14 AA ผ่าน 
4 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 99.10 AA ผ่าน 
5 โรงเรียนบ้านดงพลอง 98.41 AA ผ่าน 
6 โรงเรียนวัดสระบัว 98.34 AA ผ่าน 
7 โรงเรียนบ้านกระสัง 97.36 AA ผ่าน 
8 โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 96.73 AA ผ่าน 
9 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 96.42 AA ผ่าน 
10 โรงเรียนบ้านเมืองแก 95.83 AA ผ่าน 
11 โรงเรียนวัดวงษ์วารี 95.29 AA ผ่าน 
12 โรงเรียนบ้านชุมแสง 95.19 AA ผ่าน 
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 93.53 A ผ่าน 
14 โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 92.17 A ผ่าน 
15 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 92.13 A ผ่าน 
16 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 91.82 A ผ่าน 
17 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 90.55 A ผ่าน 
18 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 90.32 A ผ่าน 
19 โรงเรียนวัดสมณาวาส 89.86 A ผ่าน 
20 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 89.83 A ผ่าน 
21 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 89.62 A ผ่าน 
22 โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 89.18 A ผ่าน 
23 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 86.77 A ผ่าน 
24 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 86.59 A ผ่าน 
25 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 86.52 A ผ่าน 
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ลำดับ รายช่ือสถานศึกษา คะแนนรวม ระดับ ผลการประเมิน 
26 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 86.13 A ผ่าน 
27 โรงเรียนวัดโพธิ ์ 85.95 A ผ่าน 
28 โรงเรียนบ้านดอน 85.93 A ผ่าน 
29 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 85.92 A ผ่าน 
30 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 85.51 A ผ่าน 
31 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 85.37 A ผ่าน 
32 โรงเรียนบ้านสตึก 85.15 A ผ่าน 
33 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 83.44 B ไม่ผ่าน 
34 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 80.47 B ไม่ผ่าน 
35 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 77.35 B ไม่ผ่าน 
36 โรงเรียนบ้านสระบัว 75.01 B ไม่ผ่าน 
37 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 60.47 D ไมผ่่าน 
38 โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 59.94 D ไม่ผ่าน 
39 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 59.01 D ไม่ผ่าน 
40 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 55.43 D ไม่ผ่าน 

คะแนนเฉลี่ย 87.27 A ผ่าน 
 

 

 


