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คานา
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กาหนดเป้าหมายส าคัญ ในประเด็น ที่เ กี่ยวข้ อ งกั บ
การต่อต้านการทุจ ริตและประพฤติมิช อบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติ มิช อบ
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกาหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ
และทุกภาคส่ ว นดาเนิ น งานอย่ างโปร่ งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุ จริตความซื่อสั ตย์ความโปร่งใส
และเป็นธรรม รวมทั้ง กาหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตสานึก
การเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ
2. ส่ งเสริ มการปฏิบัติห น้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริตและ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ โดยกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
เพื่อจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ได้เริ่มดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการประเมินในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สาหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ภายนอก (ส าหรั บ แบบ EIT) และ 3. เว็ บไซต์ สถานศึ กษา (ส าหรั บแบบ OIT) ซึ่ งผลคะแนนครั้ งนี้
จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาออนไลน์ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่อ สถานศึกษาในฐานะหน่ว ยงานที่รับ การประเมิน และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการนาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการดาเนินงานในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติต่อไป
ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาและคณะทางานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทารายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จนบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ ณ โอกาสนี้
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บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and
Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เ พื่ อ
ประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาและนาข้อเสนอแนะไปจัดทา
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากร
ในสถานศึกษา ที่ทางานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จานวน 40 แห่ง ๆ ละไม่น้อยกว่า
25 คน และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถานศึกษา จานวน 40 แห่ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 20 คน
โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อานาจ 4) การ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดาเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต
สาหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สรุปผลได้
ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวม
ระดับ ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ ย 92.22 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด าเนิ น งานอยู่ ใ นระดั บ A โดย ตั ว ชี้ วั ด 1 ได้ ค ะแนนสู ง สุ ด ร้ อ ยละเฉลี่ ย 98.87 ส่ ว นตั ว ชี้ วั ด
ที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัด 10 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 63.00
1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด
ซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.87 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.35 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.02 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.69 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.33 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.87 ซึ่งอยู่ในระดับ
AA
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.73 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ AA

2
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.90 ซึ่งอยู่
ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.45 ซึ่งอยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 63.00 ซึ่งอยู่ในระดับ
D
1.3 สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ AA จานวน 6 แห่ง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.00 สถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนนอยู่ ใ นระดั บ A จ านวน 23 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.50
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดั บ C จ านวน 3 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.50 สถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนนอยู่ ใ นระดั บ D จ านวน 1 แห่ ง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.50 สถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนนอยู่ ใ นระดั บ E จ านวน 0 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.00 และ
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จานวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์
2.1 ด้านบุคลากร
1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่ ง ยังเข้าใจไม่
ถูกต้อง
2) สถานศึกษามี การเปลี่ ยนแปลงบุค ลากรผู้ รั บผิ ดชอบหลั ก ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาทาให้ไม่มีความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Online
2.2 ด้านเทคนิค
ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบางพื้นที่
3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
3.1 ด้านบุคลากร
1) แจ้ ง กระบวนการวิ ธี ก ารด าเนิ น งานผ่ า น ทาง Social Network /ประชุ ม Video
Conference
2) หากสถานศึกษามีการเปลี่ ยนแปลงผู้ รับผิ ดชอบควรให้ ผู้ ที่รับผิ ดชอบคนเดิมได้อธิบาย
กระบวนการขั้ น ตอนในการประเมิ น ITA Online ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบใหม่ หรื อ ประสานที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
กระบวนการและขั้นตอนการประเมิน
3.2 ด้านเทคนิค
ที่ปรึกษาการประเมิน และ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งาน
ระบบ ITA Online
ที่ปรึกษาการประเมิน ควรชี้แจงและอานวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน
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บทที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
ส านั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)
ได้ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น เชิ ง บวกเพื่ อ เป็ น มาตรการป้ อ งกั น การทุ จริ ต และเป็ น กลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดั บหน่ วยงานในด้ านคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานได้ อย่ างเหมาะสม
และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐไปเป็ นกรอบในการพั ฒ นาและยกระดั บ การบริ ห ารการจั ด การให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
เกิดการปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ าพในการให้ บ ริ การและการอานวยความสะดวกต่อ ประชาชน ให้ เข้าถึง การ
บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลา
ในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสาคัญ
กับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน
หรื อก่อให้ เกิ ด ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้ อนที่ อาจเกิ ด ขึ้ น
ได้อย่ างเท่าทั น สถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่ ว ยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลั กษณะ
ดังกล่ าว ก็จ ะทาให้ การทุจ ริ ตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุ ด ตลอดจนยังผลั กดันให้ เกิดทิศทาง
การพัฒนาและปรับปรุงการทางานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีก
ด้วย
การดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ ผ่ านมา ถื อว่ าประสบความส าเร็จเป็ นอย่ างยิ่ ง โดยได้ รับ
ความร่ วมมือจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่เ ข้ าร่ ว มเป็ น อย่ า งดี และได้รับ เสี ย งสะท้ อ นว่า การประเมิน คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
ได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่
ยั ง ขาดตกบกพร่ อ ง มี ก ารพั ฒ นาระบบงานให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส มี ก ารปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานและการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
ปั จ จุ บั น การประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิน งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
ได้ถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนด
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ค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากจะเป็ น หน่ ว ยงานระดั บ กรม
ที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานจากสานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยัง เป็นหน่วยงาน
ที่นาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลเพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จานวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล
ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงาน ป.ป.ช. โดยสานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการ
ปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ เพื่อน าไปสู่ การยกระดับ คะแนนดัช นีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทยให้ สู ง ขึ้ น และพั ฒ นาเกณฑ์ ก ารประเมิ น ให้ ส ามารถป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้าซ้อนของการดาเนินการ และมุ่งเน้นการร่วมดาเนินการ
ขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์
จากการประเมิน และนาผลการประเมินไปการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับ
ประโยชน์ ใ นมุ ม ของการสื่ อ สารภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร โดยเฉพาะการแสดงให้ สั ง คมและสาธารณชนรั บ รู้
ว่าหน่วยงานให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานอย่างไร และการ
ดาเนิ น การดังกล่ าว ไม่เป็ น ต้น ทุน หรื อภาระของหน่ว ยงานมากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับ บุ ค คล
ที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย

แนวทางการประเมิน ITA Online ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส าหรั บ เกณฑ์ การประเมิ น คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิน งานของสถานศึ ก ษา
ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้กรอบแนวทางการ
ประเมินเช่นเดียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการประเมิน
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ตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างเชื่อมโยง
และต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมิน เล็กน้อย
เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online
ในการขั บ เคลื่ อ นการประเมิ น ITA Online จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ห ลายหน่ ว ยงานร่ ว มกั น
ขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online ให้สามารถดาเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
กาหนด ประกอบด้วย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยศูนย์กลางในการกากับติดตาม
การประเมิน ITA Online โดยมีหน้าที่กาหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในภาพรวม รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์
ต่
า
ง
ๆ
ในการประเมิน การกากับติดตามการประเมินและการดาเนินการต่อผลการประเมิน เพื่อนาเสนอต่อ สานักงาน
ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทในการร่วมกาหนดแนวทางและร่วมกากับติดตามการประเมิน
รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆในการประเมิน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยย่ อ ยในการด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยมีหน้าที่กาหนดกลไกและกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนการประเมินสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้ โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน 8,224 แห่ง เข้ารับการ
ประเมิน
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในปีนี้ ถือเป็นการขยายผลการนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส มาใช้ในการประเมินสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ
ออนไลน์เป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเครื่องมือการประเมินอย่างต่อเนื่องในการประเมินสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาจนประสบผลส าเร็ จ โดยการประเมินผ่ านระบบ ITA Online ซึ่งได้ ดาเนินการพั ฒ นา
และออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนาเข้าข้อมูล
และคานึงถึงความสะดวกในการตอบคาถามแบบสารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในครั้งนี้
จะทาให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และนากรอบการประเมินที่กาหนดไปดาเนินการจัดทามาตรการ
ส่งเสริ มคุณ ธรรมและความโปร่ งใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรั บปรุ งแก้ไ ข ขั้น ตอน วิธี การ

6
ปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง เปิ ด เผยข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารสาธารณะในครอบครอง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสาคัญที่จะนาไปสู่การปรับปรุงหน่วยงาน
และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคตอีกด้วย

7

บทที่ 2 วิธีการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน
สานักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสารวจของแต่ละแหล่งข้อมูล
ที่ อ งค์ ก รความโปร่ ง ใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ ใ นการประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้
การทุจ ริ ต ประกอบกับ การศึกษาข้อมูล ทางวิช าการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้ เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์
การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทาให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลาย
ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริต
ทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนาไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับ
คะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจาแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
รายละเอียดการประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล

1.การปฏิบัติหน้าที่

IIT

1. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

จานวนข้อ
คาถาม
6 ข้อ

8
ตัวชี้วัดที่

2.การใช้
งบประมาณ

ผู้ประเมิน

IIT

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
3. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
 มุ่งผลสาเร็จของงาน
 ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
4. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่นๆ ทีค่ านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา
การรับความบันเทิง เป็นต้น
5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันใน
โอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว
บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่นๆ ทีค่ านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา
การรับความบันเทิง เป็นต้น
6 บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่นๆ ทีค่ านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา
การรับความบันเทิง เป็นต้น
7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของ
สถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด
8. สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 คุ้มค่า
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
9. สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

จานวนข้อ
คาถาม

6 ข้อ

9
ตัวชี้วัดที่

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล

จานวนข้อ
คาถาม

IIT

10. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
11. สถานศึกษาของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
 โปร่งใส ตรวจสอบได้
 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
12. สถานศึกษาของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 สอบถาม
 ทักท้วง
 ร้องเรียน
13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด
18. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาของท่าน
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
 มีการซื้อขายตาแหน่ง
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

6 ข้อ

3. การใช้อานาจ

4. การใช้ทรัพย์สิน IIT
ของราชการ

19. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด

6 ข้อ

10
ตัวชี้วัดที่

5. การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต

ผู้ประเมิน

IIT

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไป
ใช้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของท่าน มีความสะดวก มากน้อย
เพียงใด
21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากสถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของสถานศึกษาของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
24. สถานศึกษาของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
25. ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาของท่าน
ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
26. สถานศึกษาของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษา
27. ปัญหาการทุจริตในสถานศึกษาของท่าน ได้รับ
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด
28. สถานศึกษาของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
ต่อการทุจริตในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด
 เฝ้าระวังการทุจริต
 ตรวจสอบการทุจริต
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต
29. สถานศึกษาของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด
30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในสถานศึกษาของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร

จานวนข้อ
คาถาม

6 ข้อ
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6. คุณภาพการ
ดาเนินงาน

EIT

7. ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

EIT

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
 มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
1. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด
3. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไป
ตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
4. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกบุคลากรใน
สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น
5. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด
6. การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
 มีช่องทางหลากหลาย
7. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
8. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
9. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด

จานวนข้อ
คาถาม

5 ข้อ

5 ข้อ
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8. การปรับปรุง
ระบบการทางาน

EIT

9. การเปิดเผย
ข้อมูล
9.1 ข้อมูล
พื้นฐาน

เว็บไซต์
สถานศึกษา

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
10. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของบุคลากรในสถานศึกษา หรือไม่
11. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด
12. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด
13. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินงาน/
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่
14. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของ
สถานศึกษาให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
15. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
มากน้อยเพียงใด
1. โครงสร้าง
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายใน เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และองค์คณะ
บุคคล เป็นต้น
2. ข้อมูลผู้บริหาร
- แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา
ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา และผู้ดารง
ตาแหน่งทางการบริหารของสถานศึกษา
3. อานาจหน้าที่
- แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของสถานศึกษาตามที่
กฎหมายกาหนด
4. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
- แสดงแผนการดาเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็น
แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

จานวนข้อ
คาถาม
5 ข้อ

33 ข้อมูล
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ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
5. ข้อมูลการติดต่อ
- แสดงข้อมูล การติดต่อ ดังนี้ 1) ที่อยู่ 2) หมายเลข
โทรศั พ ท์ 3) หมายเลขโทรสาร (ถ้ า มี ) 4) ที่ อ ยู่ ไ ปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการ
และขอบเขตการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออก
ต า ม ม า ต ร า 3 5 พ ร บ . ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ)
- กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุ ณ สมบั ติ
หลั กเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2546 เป็นต้น
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ตามอานาจ หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา โดยจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8. Q & A
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คาตอบกับผู้
สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น และสามารถ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา
9. Social Network

จานวนข้อ
คาถาม
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9.2 การบริหารงาน

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น
Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็น
ต้น และสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา
10. แผนดาเนินงานประจาปี
แสดงแผนการดาเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ
1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็น
ต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
11. รายงานการกากับ ติดตามการดาเนินงาน ประจาปี
รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผน
ดาเนินงานประจาปี มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า
เช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดาเนินงาน เป็นต้น และเป็น
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563
12. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น ผลการดาเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
และ เป็นรายงานผลการดาเนินงานของปี พ.ศ. 2562
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของ
สถานศึกษาที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สาหรับบุคลากรในสถาน
ศึกษา กาหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับ สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสาหรับการให้บริการ ประเภท
งานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการ

จานวนข้อ
คาถาม
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9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
ให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบ
ในการให้บริการ เป็นต้น
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แสดงข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารให้ บ ริ ก ารตามภารกิ จ ของ
สถานศึกษา และเป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.
2563
16. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอานาจ
หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา และเป็นรายงานผลของปี
พ.ศ. 2562
17. E–Service
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
ตามอ านาจหน้ า ที่ ภ ารกิ จ ของสถานศึ ก ษาผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
และสามารถเข้ าถึ งหรื อเชื่อมโยงไปยังช่ องทางข้ างต้ นได้ จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึก ษาที่มี
ระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ
ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ
ใช้ จ่ า ย เป็ น ต้ น และเป็ น แผนที่ มี ร ะยะเวลาบั ง คั บ ใช้ ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19. รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า
เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น และเป็น
ข้ อ มู ล ในระยะเวลา 6 เดื อ นแรก ของปี ง บประมาณ พ.ศ.
2563
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลสั มฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น และเป็นรายงานผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

จานวนข้อ
คาถาม
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9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
แสดงแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ แผนการจั ด หาพั ส ดุ
ตามที่สถานศึกษา จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็น
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นต้น และ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ
สขร.1) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่
ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้ าง เป็นต้น จาแนกข้อมูล
เป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้
ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึ กษา (แบบ สขร.
1) มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น และเป็นรายงาน
ผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แสดงนโ ยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ที่ มี
จุ ด มุ่ ง หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นนโยบาย
ของผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด หรื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย หรื อ
นโยบายที่กาหนดในนามของสถานศึกษา และเป็นนโยบายที่
ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563
26. การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แสดงการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ

จานวนข้อ
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9.5 การส่งเสริม
ความโปร่งใส

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
ปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน
การส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและรั ก ษาวิ นั ย ของบุ ค ลากรใน
สถานศึกษา เป็นต้น เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ตามข้ อ O25 หรื อ
เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ 25 และเป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดังนี้
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
และเป็นหลั กเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ.
2563
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
แสดงผลการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของการด าเนิ น การ เช่ น ผลการ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น และ
เป็นรายงานผลการดาเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
สถานศึ ก ษา มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของการปฏิ บั ติ ง าน เช่น
รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารที่ บุ ค คลภายนอกจะท าการร้ อ งเรี ย น
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดาเนินการ เป็นต้น
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของบุ ค ลากรใน
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- การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม

10. การป้องกัน
การทุจริต
10.1 การ
ดาเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ และสามารถเข้าถึงหรือ
เชื่ อ มโยงไปยั ง ช่ อ งทางข้ า งต้ น ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของ
สถานศึกษา
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจาปี
แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรในสถานศึกษา มีข้อมูลความก้าวหน้าการ
จัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง เรื่องที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) และเป็นข้อมูลในปี พ.ศ.
2563
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แสดงช่ อ งทางที่ บุ ค คลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของ
สถานศึกษาผ่ านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่ อ มโยงไปยั ง ช่ อ งทางข้ า งต้ น ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของ
สถานศึกษา
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่ว มในการดาเนิน งาน
ตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็น
ต้น และเป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
34. เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหาร สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทาอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันของสถานศึกษา
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด คนปั จ จุ บั น เป็ น การด าเนิ น การหรื อ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ ความสาคัญกับการปรับปรุง
พั ฒ นา และส่ ง เสริ ม สถานศึ ก ษาด้ า นคุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใส และเป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี

จานวนข้อ
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ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและ
การดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น และ
เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
37. การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสถานศึกษา เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้อง
กับมาตรการหรือการดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข้อ 36 และเป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แสดงการด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การ
เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษามี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่าง
ชัดเจน และเป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี
แสดงแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การ
ทุ จ ริ ต หรื อ พั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของ
สถานศึกษา มีข้อมูล รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น และเป็น
แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
40. รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการ
ทุจริต ประจาปี รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้ องกันการทุจริต มีข้อมูล รายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การแต่ ล ะโครงการ/กิ จ กรรม
รายละเอี ย ดงบประมาณที่ ใ ช้ ด าเนิ น งาน เป็ น ต้ น และ
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2563
41. รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น ผลการ
ดาเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จานวนข้อ
คาถาม
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ตัวชี้วัดที่

10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต*

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล

จานวนข้อ
คาถาม

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็น
ต้น ใช้รายงานผลการดาเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ ผ ลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่
เป็ น ข้ อ บกพร่ อ ง หรื อ จุ ด อ่ อ นที่ จ ะต้ อ งแก้ ไ ขโดยเร่ ง ด่ ว น
ประเด็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น มีมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ เช่ น การก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องการกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกาหนด
แนวทางการก ากั บ ติ ด ตาม ให้ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละการ
รายงานผล เป็นต้น
43. การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงผลการด าเนิ น การตามมาตรการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสภายในสถานศึ ก ษา มี ข้ อ มู ล
รายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่นาข้อ 42 – 43 มาคิดคะแนนเนื่องจากเป็นการประเมินในปีแรกของสถานศึกษา
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการพัฒนาและออกแบบ
ระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้อง
นาเครื่องมือการประเมิน ITA Online ไปใช้ และสถานศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้องรับการประเมิน ITA Online
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนาเข้าข้อมูล และคานึงถึงความสะดวกใน
การตอบคาถามแบบสารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้
การดาเนินการประเมินสามารถทาได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการนาข้อมูลไปสู่การปรับปรุง สถานศึกษา
ที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัดการประเมิน
ตัวชี้วัดการประเมิน จาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จาแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มีวัตถุป ระสงค์เพื่อเป็น การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่ อสาร และการปรับปรุง ระบบ
การทางาน
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3) แบบตรวจการเปิด เผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สาหรับแบบ IIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจานวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020
การกาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 25
ตัวอย่าง กรณีสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จานวนน้อยกว่า 25 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในทั้งหมด
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สาหรับแบบ EIT)
ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ ปกครอง ผู้ นาชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา
นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
การกาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษา (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู) ตัวแทนผู้ปกครองอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของ
จานวนนักเรียนทั้งหมด ผู้นาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า
20 ตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง
3) เว็บไซต์สถานศึกษา (สาหรับแบบ OIT)
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสถานศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสารวจ หน่วยงานละ 1 ชุด
การตอบแบบสารวจ OIT ในแต่ละข้อคาถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาระบุ URL
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล
โดยสถานศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URLในแต่ละข้อ
กรณีที่ ส ถานศึกษามีข้อจ ากัดหรือเหตุผ ลความจาเป็น ทาให้ เผยแพร่ข้อมูล ได้ ไม่ตรงตาม
รายละเอี ย ดที่ ก าหนดหรื อ ไม่ ส ามารถเผยแพร่ ข้ อ มู ล ตามรายละเอี ย ดที่ ก าหนดตามแบบส ารวจ OIT ได้
ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจาเป็นประกอบโดยละเอียด
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การประมวลผลคะแนน
การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลาดับ ดังนี้
คะแนน
แบบ IIT
แบบ EIT
แบบ OIT
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนข้อคาถาม
ข้อคาถามจากผู้ตอบ
ข้อคาถามจากผู้ตอบ
คะแนนของข้อคาถาม
ทุกคน
ทุกคน
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนตัวชี้วัดย่อย
–
–
ทุกข้อคาถาม
ในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนตัวชี้วัด
ทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด
ทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนแบบสารวจ
ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ ทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ
น้าหนักแบบสารวจ
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
คะแนนรวม
ผลรวมของคะแนนแบบสารวจที่ถ่วงน้าหนักแล้ว

คะแนนและระดับผลการประเมิน
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล
การประเมิน (Rating Score) โดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
ระดับ
95.00 – 100
AA
85.00 – 94.99
A
75.00 – 84.99
B
65.00 – 74.99
C
55.00 – 64.99
D
50.00 – 54.99
E
0 – 49.99
F
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ขั้นตอนการประเมิน
สพท. ได้กาหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องดาเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยจาแนกขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง
ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงดาเนินการประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะ
มีขั้นตอนการประเมินและกรอบระยะเวลาดาเนินการพอสังเขป ดังนี้
ช่วงการประเมิน
ช่วงเตรียมการประเมิน

กรอบระยะเวลา
ก.ค. 2563

ขั้นตอนการประเมิน
สพท.เตรี ย มบุ ค ลากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการ
ประเมิน ITA Online ระดับ สพท. ผู้ดูแลระบบ ITA Online
◊ ชี้แจงแนวการประเมิน
และ ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง
◊ Workshop ระบบ ITA 16 – 21 ก.ค. 2563 สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ITA Online 2020 ให้กับ
Online 2020 ให้กับ
ผู้รับผิดชอบ 225 หน่วยการประเมิน
สพท. 225 หน่วยประเมิน
ก.ค. 2563
สพท.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online
◊ สถานศึกษานาเข้า
ของสถานศึกษา ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มเติม)
ข้อมูล
ก.ค. 2563
สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ
◊ สถานศึกษาจัดเตรียม
ก.ค. 2563
สถานศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และนาเข้า
Open Data

ข้ อ มู ล ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายใน (IIT) ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

ก.ค. – ส.ค. 2563
ช่วงดาเนินการประเมิน

ส.ค. 2563

◊ ตอบแบบ IIT, EIT
◊ ทาแบบ OIT
ส.ค.2563

ช่วงสรุปผลการประเมิน
◊ ตรวจให้คะแนนและ
ข้อเสนอแนะ
◊ ประมวลผลการประเมิน
◊ ประกาศผลคะแนน ITA

ก.ย. 2563
ก.ย. 2563
ก.ย. 2563
1 ต.ค. 2563

สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ
สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ให้สถานศึกษา
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ
สถานศึกษาดาเนินการตอบแบบสารวจ OIT
สพท.ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน
วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ
สพท.จัดทารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online
ของสถานศึกษาและนาเสนอต่อ สพฐ.
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ช่วงเตรียมการประเมิน
1. สพท. เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด เตรี ย มบุ ค ลากรเพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น คณะผู้ ป ระเมิ น
และผู้ดูแลระบบ ITA Online ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online
ระดับ สพท. ผู้ดูแลระบบ ITA Online ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล
สพท.ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ร่วมดาเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ITA Online 2020 ให้กับ ผู้รับผิดชอบ 225 หน่วย
การประเมิน
สพท. ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท. และผู้ดูแลระบบ ITA
Online ของ สพท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึ ก ษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ทาง สพฐ. จัดขึ้น เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ ITA Online การสร้างเครื่องมือการ
ประเมิน การเชื่อมโยงเครื่องมือ การจัดการประมวลผลคะแนน การสรุปผลข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ และวางแผนการดาเนินงาน
3. สพท.ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการประเมิ น ITA Online ของสถานศึ ก ษา ให้ โ รงเรี ยน
กลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มเติม)
สพท. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ให้กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เพื่ออธิบายการใช้งานระบบ ITA Online การกรอกข้อมูล การตอบ
แบบประเมิน การจัดทาข้อมูลผ่านทางเวบบไตต์ของสถานศึกษา การตอบคาถามแบบสารวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ และกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA Online ในภาพรวม
4. สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ
สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทาหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแล
ระบบของสถานศึกษา ดังนี้
– กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา
– นาเข้าข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
– ประสานงานในขั้นดาเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT
– ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)
– กากับดูแลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
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5. สถานศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบและกรอกนาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ผ่านทางระบบ ITA Online 2020
ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2020 เพื่อดาเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สถานศึกษา จานวน 1-2 คน
2. จ านวนบุ คลากรทั้งหมดของสถานศึกษา ที่ทางานให้ กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจานวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 เพื่อนามาใช้คานวณจานวน
ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT)
3. จานวนนักเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา เพื่อนามาใช้คานวณจานวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT)
(สพท. อาจดึงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลมาเป็นฐานในการคานวณ
จานวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ทั้งสองแบบ)
6. สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
สถานศึกษาจะต้องดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามประเด็นข้อคาถามของแบบสารวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ

ช่วงดาเนินการประเมิน
1. สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรั บรู้ ข องผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้
สถานศึกษา
สพท.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online
ในระดับสถานศึกษาไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT จะอยู่ใน
ลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ล ะสถานศึกษา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
เข้ามาตอบในระบบ ITA Online 2020 ในช่วงเวลาที่ สพท.กาหนด
2. สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ
จากนั้ น สถานศึ ก ษาจะต้ อ งประชาสั ม พั น ธ์รายละเอี ยดการเข้า ระบบ ITA Online 2020
แก่บุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา
เข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง
บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา จะเข้ า ระบบ ITA Online 2020 จาก URL หรื อ QR Code และ
ประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของ
ตนเองก่อนทาแบบสารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้า
ของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสารวจใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ITA Online ในระดั บ สถานศึ ก ษาจะมีหน้ าที่กากับติ ดตาม
การประเมินตามแบบ IIT ให้ได้ตามจานวนตัวอย่างที่ สพท. กาหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการประเมิน
ตามแบบ IIT ในระบบ ITA Online 2020
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3. สพท. ส่ ง ช่ อ งทางการตอบแบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (EIT)
ให้สถานศึกษา
สพท.จะจั ด ส่ ง ช่ อ งทางการตอบแบบวั ด การรั บ รู้ EIT ให้ แ ก่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ITA
Online ในระดับสถานศึกษา ไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT
จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก เข้ามาตอบในระบบ ITA Online 2020 ในช่วงเวลาที่ สพท.กาหนด
4. สถานศึ ก ษาเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ช่ อ งทางการตอบแบบวั ด การรั บ รู้ 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 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
ของตนเองก่อนทาแบบสารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการ
ตอบซ้าของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสารวจใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สถานศึก ษา จะมีหน้ าที่กากับติดตาม
การประเมิน ตามแบบ EIT ให้ ได้ตามจ านวนตัว อย่างที่ สพท. กาหนด โดยสามารถเรียกดูส ถานะของการ
ประเมินตามแบบ EIT ในระบบ ITA Online 2020
5. ดาเนินการตอบคาถามแบบสารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity
and Transparency Assessment: OIT)
สพท.จะจั ด ส่ ง ช่ อ งทางการตอบแบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ OIT ไปที่ อี เ มล
xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่ อ งทางการตอบแบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ OIT จะเป็ น
ช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ตอบคาถามตามแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามช่วงเวลาและแนวทางที่ สพท.กาหนด เท่านั้น
สถานศึกษาที่รับการประเมิน โดยผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา
จะต้องเข้าระบบ ITA Online 2020 เพื่อตอบคาถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน
ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)
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ช่วงสรุปผลการประเมิน
1. ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน
สพท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตามเกณฑ์
ที่ ก าหนดและให้ ค ะแนน รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และประมวลผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. จั ด ท ารายงานผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สพท. ดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดทาเป็นรูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล ภายหลังจาก
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและให้คะแนน
รวมถึงการวิเคราะห์ ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ประกาศผลการประเมิน ITA และนาเสนอผลต่อ สพฐ.
สพท. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สถานศึกษาได้รับทราบ รวมถึงนาเสนอผลการดาเนินงานต่อ สพฐ.
และมอบเกีย รติบั ตรให้ กับ ผู้บ ริห ารสถานศึกษาหรือผู้ แทนของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บทที่ 4
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน
1.1 ผู้รับการประเมินแบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency
Assessment Online (IIT Online) จานวน 747 คน
1.2 ผู้รับการประเมินแบบสารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency
Assessment Online (EIT Online) จานวน 1,840 คน
1.3 สถานศึกษาที่รับการประเมิน Open Data Integrity
and Transparency Assessment (OIT) จานวน 40 แห่ง
ผลการประเมินในภาพรวมระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ในภาพรวมระดับ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ได้ ค ะแนนร้ อ ยละเฉลี่ ย 92.22 ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ A โ ด ย ตั ว ชี้ วั ด 1 ไ ด้ ค ะ แ น น สู ง สุ ด ร้ อ ย ล ะ เ ฉ ลี่ ย 98.87
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัด 10 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 63.00
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.87 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.35 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.02 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.69 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.33 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.87 ซึ่งอยู่ในระดับ
AA
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.73 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.90 ซึ่งอยู่
ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.45 ซึ่งอยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 63.00 ซึ่งอยู่ในระดับ
D
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในภาพรวมระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด)

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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ตชว.4

ตชว.5
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ค่าเฉลี่ย
รวม

ชุดข้อมูล1 98.87
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96.87

95.73

95.9

84.45

92.22
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จากแผนภูมพิ บว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.22 ซึ่งอยูในระดับ A และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า
ตัวชี้วัด 1
ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 98.87
รองลงมา คือ ตัวชี้วัด 3
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.02
ตัวชี้วัด 5
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.33
ตัวชี้วัด 6
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.87
ตัวชี้วัด 4
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.69
ตัวชี้วัด 8
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.90
ตัวชี้วัด 7
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.73
ตัวชี้วัด 2
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.35
ตัวชี้วัด 9
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.45
และตัวชี้วัด 10
ได้คะแนนต่าสุด ร้อยละเฉลี่ย 63.00 ตามลาดับ
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ตารางแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในภาพรวมระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (วิเคราะห์ตามค่าน้าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล)
แหล่งข้อมูล

ค่าน้าหนักคะแนน
30
30
40

IIT
EIT
OIT

คะแนนที่ได้
29.18
28.85
29.59

คิดเป็นร้อยละ
97.26
96.16
73.97

แผนภูมิแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในภาพรวมระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(วิเคราะห์ตามค่าน้าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล)
แผนภูมิแสดง ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ออนไลน์
45
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30

30
29.18

29.59

28.85

25
20
15
10
5
0
IIT

EIT

ค่าน้าหนักคะแนน

OIT

คะแนนที่ได้

จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์ตาม
ค่าน้าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีสั ดส่ ว นค่าน้าหนักคะแนนสูงสุ ด ได้แก่
แบบ OIT มีค่าน้ าหนั กคะแนน 40 (คิดเป็นร้อยละ 73.97) รองลงมา ได้แก่ แบบ IIT มีค่าน้าหนัก มีค่า
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น้าหนักคะแนน 30 (คิดเป็นร้อยละ 97.26) และ แบบ EIT มีค่าน้าหนักคะแนน 30 (คิดเป็นร้อยละ 96.16)
มีสัดส่วนค่าน้าหนักคะแนนต่าสุด
แผนภูมิแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์
(จาแนกตามระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน)
1 โรงเรียน 2.50%

3 โรงเรียน
7.50%

6 โรงเรียน
15.00%
7 โรงเรียน
17.50%

23โรงเรียน
57.50%

AA (Excellence)

A (Very Good)

B (Good)

C (Fair)

D (Poor)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จานวน ... โรงเรียน
พบว่า
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ AA มีจานวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.00
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ A มีจานวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.50
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ B มีจานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.50
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ C มีจานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.50
และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ D มีจานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.50
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จาแนก
ตามแหล่งข้อมูล
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา จาแนกตาม
แหล่งข้อมูล ได้แก่
1) กลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา (Internal)
2) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากสถานศึกษา (External)
3) การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา (Open Data)
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ตารางแสดง คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เรียงตามรายชื่อสถานศึกษา)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

โรงเรียน
บ้านค้อใหญ่
บ้านกลางนาเดื่อ
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บารุง
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
บ้านหนองไผ่
บ้านม่วงวิทยา
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
นาพุงจัดระเบียบวิทยา
บ้านแมดนาท่ม
ท่าแร่วิทยา
บ้านหนองศาลาราษฎร์บารุง
บ้านห้วยยาง
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
ไพศาลวิทยา
บ้านหนองมะเกลือ
บ้านหนองกอมป่าขาว
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
บ้านนาอ่างม่วงคา
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์'
บ้านโนนกุง
บ้านนาคาวิทยาคาร
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล

คะแนนรวม
97
95.99
95.69
95.37
95.20
95.16
94.81
94.73
94.53
94.03
93.95
93.88
92.84
92.11
91.66
91.64
90.91
90.09
89.83
89.58
87.85
87.34
86.95
86.7
86.7
86.61

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

หมายเหตุ
AA
AA
AA
AA
AA
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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ที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

โรงเรียน
บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
ทุ่งมนพิทยาคาร
บ้านชมภูพาน
อนุบาลกุสุมาลย์
นายอวัฒนา
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
เขื่อนน้าพุง
บ้านดงหลวง
บ้านจันทร์เพ็ญ
บ้านนาจาน
อนุบาลเต่างอย
บ้านกกปลาซิวนาโด่
บ้านดงขุมข้าว'คุรุราษฎร์รังสรรค์2'

คะแนนรวม
86.57
86.5
85.38
84.54
83.98
83.63
83.48
83.44
79.31
78.98
73.04
72.14
67.88
64.73

ลาดับที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

หมายเหตุ
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
D

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จาแนกตาม
ตัวชี้วัดการประเมิน
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
จาแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย
92.22 ซึ่งอยูในระดับ A และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า
ตัวชี้วัด 1
ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 98.87
รองลงมา คือ ตัวชี้วัด 3
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.02
ตัวชี้วัด 5
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.33
ตัวชี้วัด 6
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.87
ตัวชี้วัด 4
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.69
ตัวชี้วัด 8
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.90
ตัวชี้วัด 7
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.73
ตัวชี้วัด 2
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.35
ตัวชี้วัด 9
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.45
และตัวชี้วัด 10
ได้คะแนนต่าสุด ร้อยละเฉลี่ย 63.00 ตามลาดับ
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ตารางแสดง สรุปภาพรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ จาแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน
ระดับ
คะแนน ITA เท่ากับ 100
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้อานาจ
คุณภาพการดาเนินงาน
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การใช้งบประมาณ
การเปิดเผยข้อมูล
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทางาน
การป้องกันการทุจริต
คะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ) เฉลี่ย

คะแนนตัวชี้วัด
98.87
98.02
97.33
96.87
96.69
95.90
95.73
95.35
84.45
63.00
92.22

(ร้อยละ)

ระดับผลการประเมิน
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
B
D
A

หมายเหตุ :

1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวชี้วัดที่ถ่วงน้าหนักแล้ว
2. คะแนนตัวชี้วัดเป็นการคานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคาถามจากทุกแบบสารวจในตัวชี้วัด
ที่ยังไม่ได้ถ่วงน้าหนักสาหรับการเปรียบเทียบในแต่ละตัวชี้วัด
เมื่อทาการวิเคราะห์ผ ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึ ก ษา
ออนไลน์ ตามตัวชี้วัดการประเมินทั้ง 10 ตัวชี้วัด สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1) การปฏิบัติหน้าที่
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล
การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 29.66 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 30
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 27.18 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ AA จานวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จานวน 2 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 5.00
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แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่

ระดับ A จานวน 2 แห่ง 5%

ระดับ AA จานวน 38 แห่ง

AA

A

B

95%

C

D

E

2) การใช้งบประมาณ
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล
การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 28.61 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 30
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 22.15 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ AA จานวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จานวน 10
แห่ ง คิดเป็ น ร้ อยละ 25.00 สถานศึกษาที่มีผ ลคะแนนอยู่ใ นระดั บ B จานวน 1 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ 2.50
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.50
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แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ
ระดับ B จานวน 1 แห่ง 2.50%

ระดับ C จานวน 1 แห่ง 2.50%

ระดับ A จานวน 10 แห่ง25%

ระดับ AA จานวน 28 แห่ง70%

AA

A

B

C

3) การใช้อานาจ
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล
การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 29.40 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 30
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 22.90 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ AA จานวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จานวน 3 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 7.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.50
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แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดการใช้อานาจ
ระดับ A จานวน 3 แห่ง
(7.50 %)

ระดับ B จานวน 1 แห่ง
(2.50%)

ระดับ AA จานวน 36 แห่ง
( 90.00%)

AA

A

C

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล
การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 29.01 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ
30.00 คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 21.45 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผล
คะแนนอยู่ในระดับ AA จานวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จานวน
4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.00
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แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ระดับ C จานวน 2 แห่ง
(5.00 %)

ระดับ A จานวน 4 แห่ง
(10.00 %)

ระดับ AA จำนวน 34 แห่ง
( 85.00%)

AA

A

C

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา โดยผล
การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 29.20 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ
30.00 คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 20.94 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผล
คะแนนอยู่ในระดับ AA จานวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จานวน
5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.50
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แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

ระดับ C จำนวน 1 แห่ง
(2.50 %)

ระดับ A จำนวน 5 แห่ง
(12.50 %)

ระดับ AA จำนวน 34 แห่ง
( 85.00%)

AA

A

C

6) คุณภาพการดาเนินงาน
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษา โดยผล
การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 29.06 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ
30.00 คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 17.72 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผล
คะแนนอยู่ในระดับ AA จานวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จานวน
5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.50
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แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน

ระดับ A จานวน 5 แห่ง
(12.50 %)

ระดับ D จานวน 1 แห่ง
(2.50 %)

ระดับ AA จานวน 34 แห่ง
( 85.00%)

AA

A

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษา โดยผล
การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 28.72 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ
30.00 คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 20.34 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผล
คะแนนอยู่ในระดับ AA จานวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จานวน
5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.00
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.50

C
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แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร
ระดับ C จานวน 1
แห่ง
(2.50%)

ระดับ B จานวน 2 แห่ง
(5.00%)

ระดับ A จานวน 5 แห่ง
(12.50 %)

ระดับ AA จานวน 32 แห่ง
( 80.00%)

AA

A

B

C
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8) การปรับปรุงระบบการทางาน
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษา โดยผล
การประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 28.77 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ
30.00 คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 20.16 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผล
คะแนนอยู่ในระดับ AA จานวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จานวน
6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.00
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.50
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทางาน

ระดับ B จำนวน2 แห่ง
(5%)

ระดับ Cจำนวน 1 แห่ง
(2.50 %)

ระดับ A จำนวน 5 แห่ง
(12.50%)

ระดับ AA จานวน 32 แห่ง
(80.00 %)

AA

A

B

C
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9) การเปิดเผยข้อมูล
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากหลักฐานการเปิดเผยข้อมูล ของสถานศึกษา โดยผลการประเมิน
ในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 33.78 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 40.00 คะแนน
และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 15.68 คะแนน และมี สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ AA จานวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จานวน 13 แห่ง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.60 สถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนนอยู่ ใ นระดั บ B จ านวน 10 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.00
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ D จานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.00 และสถานศึกษาที่มีผ ลคะแนนอยู่ในระดับ E จานวน 2 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 5.00
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล

ระดับ E ตานวน 2 แห่ง
5%

ระดับ D จานวน 2 แห่ง
5%
ระดับ C จานวน 3 แห่ง'
8%

ระดับ AA จานวน 10 แห่ง
25%

ระดับ B จานวน 10 แห่ง
25%
ระดับ A จานวน 13 แห่ง 32%

AA

A

B

C

D

E
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10) การป้องกันการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากหลักฐานการเปิดเผยข้อมูล ของสถานศึกษา โดยผลการประเมิน
ในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 25.20 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 40.00 คะแนน
และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่าสุด ได้คะแนนเท่ากับ 5.00 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ
AA จ านวน 2 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.00 สถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนนอยู่ ใ นระดั บ A จ านวน 11 แห่ ง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.50 สถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนนอยู่ ใ นระดั บ B จ านวน 5 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.50
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ D จานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.50 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จานวน 16 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 40.00
แผนภูมิแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
ระดับ AA จำนวน 2 แห่ง
5%

ระดับ A จำนวน 11 แห่ง
27.50%

ระดับ E จำนวน 16แห่ง
40%

ระดับ B จำนวน 5 แห่ง
12.50%
ระดับ D จำนวน 5 แห่ง
13%

AA

A

B

C

D

E

ระดับ C จำนวน 1 แห่ง
2.50%
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 40 แห่ง สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวม
ระดับส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.22 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน อยู่ในระดับ A โดย ตัวชี้วัด 1 ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 98.87 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่า
ตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัด10 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 63.00
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จาแนกเป็น
รายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ตัวชี้วัด 1
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.87 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัด 2
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.35 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัด 3
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.02 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัด 4
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.69 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัด 5
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.33 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัด 6
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.87 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัด 7
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.73 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัด 8
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.90 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัด 9
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.45 ซึ่งอยู่ในระดับ B
และตัวชี้วัด 10 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 63.00 ซึ่งอยู่ในระดับ D
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จานวน 40 แห่ง
พบว่า สถานศึกษาที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน อยู่ในระดับ AA จานวน 6 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 15.00 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จานวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.50 สถานศึกษา
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.50 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C
จ านวน 3 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.50 สถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนนอยู่ ใ น ระดั บ D จ านวน 1 แห่ ง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.50 สถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลคะแนนอยู่ ใ นระดั บ E จ านวน 0 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.00 และ
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จานวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.00
อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยภาพรวมระดับ
ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้ อยละเฉลี่ ย 92.18 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
อยู่ในระดับ A ซึ่งถือเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก
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สถานศึกษาที่มีผ ลคะแนนสู ง เนื่ องจากสถานศึกษามีการวางแผนเตรียมการรับ การประเมิ น และ
ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการทางานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและ
บุคลากรภายในสถานศึกษาอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความชัดเจน
สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินที่กาหนดไว้
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนต่า ส่วนหนึ่งเนื่องจาก แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity
and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องเตรียมการค่อนข้างมาก ทาให้สถานศึกษาบางแห่ง
เกิ ดความเข้ า ใจคลาดเคลื่ อ นในประเด็ น การประเมิ น ท าให้ ข้ อ มู ล ที่ ป รากฎบนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน
ไม่ตรงตามข้อพิจารณา หรือขาดความสมบูรณ์ไม่ครบตามองค์ประกอบที่กาหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับการพิจารณา
ให้คะแนนในรายการดังกล่าว
ปัญหาและอุปสรรคการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิน งานของสถานศึ ก ษา
ออนไลน์
ด้านบุคลากร
1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่ ง ยังเข้าใจไม่
ถูกต้อง
2) สถานศึกษามี การเปลี่ ยนแปลงบุค ลากรผู้ รั บผิ ดชอบหลั ก ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาทาให้ไม่มีความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Online
ด้านเทคนิค
ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบางพื้นที่
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ด้านบุคลากร
1) แจ้ ง กระบวนการวิ ธี ก ารด าเนิ น งานผ่ า น ทาง Social Network /ประชุ ม Video
Conference
2) หากสถานศึกษามีการเปลี่ ยนแปลงผู้ รับผิ ดชอบควรให้ ผู้ ที่รับผิ ดชอบคนเดิมได้อธิบาย
กระบวนการขั้ น ตอนในการประเมิ น ITA Online ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบใหม่ หรื อ ประสานที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
กระบวนการและขั้นตอนการประเมิน
ด้านเทคนิค
ที่ปรึกษาการประเมิน และ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งาน
ระบบ ITA Online
ที่ปรึกษาการประเมิน ควรชี้แจงและอานวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน
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รายชื่อคณะทางาน
คณะจัดทา ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity &
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. การที่ปรึกษา
1.1 นายไพรวัลย์ จันทะนะ
1.2 นายชัยยงค์ ธุรารัตน์
1.3 นายวิทยา ชุมปัญญา
1.4 นายสท้าน วารี
1.5 นางชรินดา พิมพบุตร
1.6 นายสมพร หลิมเจริญ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
ผู้อานวยการ กลุ่มงานนิเทศฯ

2. อานวยการ
2.1 นายชัยยงค์ ธุรารัตน์
2.2 นายวิทยา ชุมปัญญา
2.3 นายสท้าน วารี
2.4 นางชรินดา พิมพบุตร
2.5 นางสมหมาย นันทราช
2.6 นางสาววารุณี บารมี
2.7 นางสมบัติ แก้วมะ
2.8 นางอรัญญา แสนสีแก้ว
2.9 นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
2.10 นางนิราตรี รักษาภักดี
2.11 นางพินทุมวดี เหล่ากว้าง
2.12 นางญาณิชศา โชติธนผล
2.13 นายสมพร หลิมเจริญ
2.14 นายไพบูรณ์ คาภูมี

รองผู้อานวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
ผอ. กลุ่มอานวยการ
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผอ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการแทน ผอ. กลุ่มกฎหมายและคดี
ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน
ผอ. กลุ่มงานนิเทศฯ
ผอ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

3. การดาเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศ และประมวลผล
3.1 นายสท้าน วารี
3.2 นายสมพร หลิมเจริญ
3.3 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์
3.4 นางนิรันดร จันลาวงศ์
3.5 นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล
3.6 นางสาวศิริจินดา ศรีไทย
3.7 นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์

รองผอ. สพป.สกลนคร เขต 1
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
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3.8 น.ส.กาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี
3.9 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม
3.10 นายบรรพต แสนสุวรรณ
3.11 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์
3.12 นายธนศักดิ์ จันทร์พรม
3.13 นางนิรันดร จันลาวงศ์
3.14 ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ บรรพสาร
3.15 นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ
3.16 นางส่องแสง อัยวรรณ
3.17 นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย
3.18 นายปริญญา ขาวประภา
3.19. นางมัทนา ศรีโยธา
3.20 ว่าที่ ร.ต. จันทรธิดา โคตตะวงศ์
3.21 นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
3.22 นายวิษณุ สุวรรณไตรย์
3.23 นายวิจักษ์ อัศวาวุฒิ
3.24 นายยุทธศักดิ์ อุตส่าห์
3.25 นายอมรฤทธิ์ พิมพ์มีลาย
3.26 นางสาวดุสิดา พุทธิไสย
3.27 นางสาวอรวรรณ ลือชัย
3.3.28 นางสาวอุษณีย์ บุตรงาม
3.29 นายไพบูรณ์ คาภูมี
3.30 นายเปรม พิมพ์นนท์
4. การสรุปผลการประเมิน
4.1 นายไพรวัลย์ จันทะนะ
4.2 นายชัยยงค์ ธุรารัตน์
4.3 นายวิทยา ชุมปัญญา
4.4 นายสท้าน วารี
4.5 นางชรินดา พิมพบุตร
4.6 นายสมพร หลิมเจริญ
4.7 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์
4.8 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม
4.9 นายบรรพต แสนสุวรรณ
4.10 นายธนศักดิ์ จันทร์พรม
4.11 ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ บรรพสาร
4.12 นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล
4.13 นางสาวศิริจินดา ศรีไทย
4.14 นางนิรันดร จันลาวงศ์

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
ผู้อานวยการ กลุ่มงานนิเทศฯ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
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4.15 นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ
4.16 นายไพบูรณ์ คาภูมี
4.17 นายเปรม พิมพ์นนท์

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 40 โรงเรียน

จานวน/คะแนน/ผลสรุป

คะแนน IIT

คะแนน EIT

คะแนน OIT

คะแนน
รวม

ลาดับ
ที่

หมาย
เหตุ

30

30

37

97

1

AA

บ้านกลางนาเดื่อ

29.28

29.21

37.5

95.99

2

AA

1047540102

ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211

29.19

30

36.5

95.69

3

AA

1047540597

บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บารุง

30

29.44

35.93

95.37

4

AA

ที่

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

1

1047540085

บ้านค้อใหญ่

2

1047540600

3
4

57

55

คะแนน IIT

คะแนน EIT

คะแนน OIT

คะแนน
รวม

ลาดับ
ที่

หมาย
เหตุ

บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

28.33

29.37

37.5

95.20

5

AA

1047540065

บ้านหนองไผ่

29.25

28.98

36.93

95.16

6

AA

7

1047540093

บ้านม่วงวิทยา

29.75

30

35.06

94.81

7

A

8

1047540052

ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

29.65

26.82

38.26

94.73

8

A

9

1047540543

อนุบาลโคกศรีสุพรรณ

29.43

29.47

35.63

94.53

9

A

10

1047540591

บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ

29.91

29.92

34.2

94.03

10

A

11

1047540610

น้าพุงจัดระเบียบวิทยา

30

29.95

34

93.95

11

A

12

1047540550

บ้านแมดนาท่ม

29.88

30

34

93.88

12

A

13

1047540038

ท่าแร่วิทยา

29.49

29.92

33.43

92.84

13

A

14

1047540011

บ้านหนองศาลาราษฎร์บารุง

29.82

29.95

32.34

92.11

14

A

15

1047540553

บ้านห้วยยาง

29.49

29.04

33.13

91.66

15

A

16

1047540024

ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์

28.67

27.97

35

91.64

16

A

17

1047540097

ไพศาลวิทยา

29.8

29.2

31.91

90.91

17

A

18

1047540051

บ้านหนองมะเกลือ

27.56

28.15

34.38

90.09

18

A

19

1047540558

บ้านหนองกอมป่าขาว

29.63

29.77

30.43

89.83

19

A

20

1047540042

บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์

29.83

29.99

29.76

89.58

20

A

ที่

รหัสโรงเรียน

5

1047540043

6

โรงเรียน
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คะแนน IIT

คะแนน EIT

คะแนน OIT

คะแนน
รวม

ลาดับ
ที่

หมาย
เหตุ

บ้านนาอ่างม่วงคา

29.82

29.82

28.21

87.85

21

A

1047540008

เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

29.88

28.9

28.56

87.34

22

A

23

1047540027

บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์'

29.33

29.92

27.7

86.95

23

A

24

1047540587

บ้านโนนกุง

29.69

27.4

29.61

86.7

24

A

25

1047540070

บ้านนาคาวิทยาคาร

29.18

29.52

28

86.7

25

A

26

1047540108

นาเพียงสว่างวิทยานุกูล

29.91

30

26.7

86.61

26

A

27

1047540076

บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

29.64

30

26.93

86.57

27

A

28

1047540057

บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)

30

29.96

26.54

86.5

28

A

29

1047540040

ทุ่งมนพิทยาคาร

29.12

30

26.26

85.38

29

A

30

1047540621

บ้านชมภูพาน

29.9

29.83

24.81

84.54

30

B

31

1047540089

อนุบาลกุสุมาลย์

28.13

28.84

27.01

83.98

31

B

32

1047540004

นายอวัฒนา

29.38

29.89

24.36

83.63

32

B

33

1047540087

บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

28.34

25.08

30.06

83.48

33

B

34

1047540607

เขื่อนน้าพุง

29.54

29.54

24.36

83.44

34

B

35

1047540541

บ้านดงหลวง

29.43

29.2

20.68

79.31

35

36

1047540533

บ้านจันทร์เพ็ญ

29.19

28.75

21.04

78.98

36

B
B

ที่

รหัสโรงเรียน

21

1047540538

22

โรงเรียน
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57

คะแนน IIT

คะแนน EIT

คะแนน OIT

คะแนน
รวม

ลาดับ
ที่

หมาย
เหตุ

บ้านนาจาน

26.33

26.76

19.95

73.04

37

C

1047540532

อนุบาลเต่างอย

29.54

29.76

12.84

72.14

38

C

39

1047540615

บ้านกกปลาซิวนาโด่

22.97

19.41

25.5

67.88

39

C

40

1047540068

บ้านดงขุมข้าว'คุรุราษฎร์รังสรรค์2'

28.72

24.44

11.57

64.73

40

D

29.18

28.85
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
รวม

29.59
6
23
7
3
1
40

92.22
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

ที่

รหัสโรงเรียน

37

1047540594

38

โรงเรียน

รวม

60
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑
เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (Integrity Transparency Assessment Online:
ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การทางานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment Online: ITA) เพื่อมุ่งหวังให้การ
บริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในโรงเรียน มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต เพื่อยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐาน
สากล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ได้ มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต ๑ ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของโรงเรียนในโครงการ โรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online: ITA Online) จานวน ๔๐
โรงเรียนนั้น
บัดนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการ โรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล (Integrity Transparency Assessment Online: ITA Online ) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๔๐ โรงเรียนได้สรุปผลการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ขึงขอประกาศผลคะแนนการประเมินเรียงลาดับตามคะแนนดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โรงเรียน
บ้านค้อใหญ่
บ้านกลางนาเดื่อ
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บารุง
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
บ้านหนองไผ่
บ้านม่วงวิทยา
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
นาพุงจัดระเบียบวิทยา

คะแนนรวม
97
95.99
95.69
95.37
95.20
95.16
94.81
94.73
94.53
94.03
93.95

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมายเหตุ
AA
AA
AA
AA
AA
AA
A
A
A
A
A
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ที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

โรงเรียน
บ้านแมดนาท่ม
ท่าแร่วิทยา
บ้านหนองศาลาราษฎร์บารุง
บ้านห้วยยาง
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
ไพศาลวิทยา
บ้านหนองมะเกลือ
บ้านหนองกอมป่าขาว
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
บ้านนาอ่างม่วงคา
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์'
บ้านโนนกุง
บ้านนาคาวิทยาคาร
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
ทุ่งมนพิทยาคาร
บ้านชมภูพาน
อนุบาลกุสุมาลย์
นายอวัฒนา
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
เขื่อนนาพุง
บ้านดงหลวง
บ้านจันทร์เพบญ
บ้านนาจาน
อนุบาลเต่างอย
บ้านกกปลาติวนาโด่

คะแนนรวม
93.88
92.84
92.11
91.66
91.64
90.91
90.09
89.83
89.58
87.85
87.34
86.95
86.7
86.7
86.61
86.57
86.5
85.38
84.54
83.98
83.63
83.48
83.44
79.31
78.98
73.04
72.14
67.88

ลาดับที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

หมายเหตุ
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
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ที่
โรงเรียน
40 บ้านดงขุมข้าว'คุรุราษฎร์รังสรรค์2'

คะแนนรวม
64.73

ลาดับที่
40

หมายเหตุ
D

หมายเหตุ ผลการประเมินระดับผ่าน พิจารณาจาคะแนนรวม ตั้งแต่ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไพรวัลย์ จันทะนะ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

61

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1

