รายงาน
การดํา เนิ น การปองกั น
การทุ จ ริ ต ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2563

สํา นั ก งานเขตพื นที การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 1 4
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

รายงานผล การดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับ
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้ นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่า
ร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดแนวทางคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564 ทั้งใน
ระดับโรงเรีย นและระดั บเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา มี ส่วนร่ว มใน
กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตที่ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานตามวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ
ปลอดอบายมุข มีการเรียนรู้และจัดการความรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14 จึงได้จัดให้มโี ครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 (กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริต) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาทราบและเข้าใจใน
บทบาทของตนเอง ตามแนวทางการดาเนิ นงานเขตพื้นที่สุ จริต และสามารถขับเคลื่ อนการดาเนินงานไปสู่
เป้าหมายโดยปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสาคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
“ป้องกันการทุจริต”ภายใต้ชื่อเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต
2. เพื่อทราบนโยบายการปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
4. เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพ และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

5. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เสมอ
ภาพและเป็นธรรม
6. สร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่
 ช่วงเวลาที่ดาเนินงาน
ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 - กันยายน 2563
 งบประมาณจาก สพฐ. จานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 รายละเอียดการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
- การประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ของ สพม.14
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 30 คน จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
กิจกรรมที่ 2 การดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" จานวน 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 110 คน ประกอบด้วย
* ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างใน สพม.14
* ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานการเงินของโรงเรียนในสังกัด สพม.14
กิจกรรมที่ 3 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายไวนิล/สื่อ Online ฯลฯ
 ผลการใช้งบประมาณ ใช้ไป 113,123 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 76%
กิจกรรมที่

รายการ

1

2

การประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์
(IITA Online) ของ สพม.14 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การประชุม "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"

3

สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์
รวมทั้งสิ้น

สถานการณ์ดาเนินงาน/งบประมาณ (บาท)
ยังไม่
กาลัง
ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

7,440.
83,083.
22,600.113,123.-

 สรุปผลการดาเนินงาน/ความสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้า
1. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนา
กระบวนการดาเนินงานเขตพื้นที่สุจริตมากขึ้น
2. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีการประยุกต์ใช้หลักทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต
และต่อต้านการทุจริต
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. งบประมาณลงมาช้าทาให้การดาเนินงานล่าช้า ต้นสังกัดควรโอนงบฯ ดาเนินการตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ
2. บุคลากรภายในไม่เห็นความสาคัญของโครงการเขตสุจริต และการประเมิน ITA ควรมีการ
สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร ผู้บริหารควรเน้นย้าและดูแลการขับเคลื่อนโครงการอย่างใกล้ชิด
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา ล่ า ช้ า ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น กิ จกรรมตามโครงการไม่ มี
ประสิทธิภาพ และไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมตามโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้รับผิดชอบทุกปี
6. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องแจ้งการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA)
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ประจาปีงบประมาณ 2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 14 คะแนนภาพรวม 76.71 คะแนน ระดับผล
การประเมิน : B (Good) ไม่ผ่านการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไปผ่านการประเมิน) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนน
ระดับ
95.00 – 100.00
AA
85.00 – 94.99
A
75.00 – 84.99
B
65.00 – 74.99
C
50.00 - 59.99
E
0 – 49.99
F
2. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(ITA Online) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA/ระดับ พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA ลาดับที่
2558
70.95
(ระดับสูง)
2559
72.35
เพิ่มขึ้น
+1.40
199
(ระดับสูง)
2560
81.48
เพิ่มขึ้น
+9.13
165
(ระดับสูงมาก)
2561
82.30
เพิ่มขึ้น
+0.82
141
(ระดับสูงมาก)
2562
78.79
ลดลง
- 3.51
199
(ระดับ B)
2563
76.71
ลดลง
- 2.08
194
(ระดับ B)

3. สรุปคะแนนจากตัวชี้วัด 3 ประเภท ดังนี้
แบบวัดตัวชี้วัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัตหิ น้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อานาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. การแก้ไขปัญหาทุจริต
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
6. คุณภาพการดาเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงระบบการทางาน
แบบการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
9. การเปิดเผยข้อมูล
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
9.2 การบริหารงาน
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10. การป้องกันการทุจริต
10.1 การเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รวม

คะแนนที่ได้

น้าหนัก

ผลการประเมิน

82.38
89.22
75.90
86.51
79.97
80.33
83.60
89.90
81.42
79.48
75.38
65.84
77.78
75.00
71.43
25.00
80.00
68.75
87.50
50.00

ร้อยละ 30

24.71

ไม่ผ่าน

ร้อยละ 30

25.08

ไม่ผ่าน

ร้อยละ 40

26.92

ไม่ผ่าน

100

76.71

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

คะแนน

หมายเหตุ

95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

การนาผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 76.71 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนิ น งานอยู่ ใ นระดั บ B และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา ในปี ที่ผ่ านมาพบว่า ลดลง -2.08 คะแนน ทั้ง นี้เ นื่ องมาจาก
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็ น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ครั้งที่ 6 ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง ดาเนินการประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 6 ปีงบประมาณ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้นาข้อสังเกตจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนิ นงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ผ่านมาไปปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒ นา จุดเด่นให้มีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัด ทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นผลจากการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ประจาปี พ.ศ.2563 (ITA Online) ให้กับผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาได้เตรี ย มความพร้ อมในการรั บ การประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 4 ช่องทาง ที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดขึ้น ทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง ดาเนิ นการต่าง ๆ อย่างเป็น ระบบ ลดการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
พัฒนาการของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ออนไลน์ มีผ ลคะแนนลดลง โดยมีปัจจัยที่ส่ งผลให้คะแนนลดลง
ดังต่อไปนี้
1) ไม่มีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและดาเนินการปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างเป็น
ระบบ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด ทาให้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไม่ตรงตามข้อพิจารณา หรือขาดความสมบูรณ์ ไม่ครบตามองค์ประกอบที่ กาหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับการพิจารณา
ให้คะแนนในรายการดังกล่าว
2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินกิจกรรมพัฒนาผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดสรรงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง เพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลกรใน
สังกัด จานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ถึงแม้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ออนไลน์ ในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 จะมีผลคะแนนที่ลดลงจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นก็ตาม แต่ยังมีตัวชี้วัดการประเมินในอีกหลายข้อที่
ต้องปรับปรุง ซึ่งมีคะแนนการประเมินต่ากว่าร้อยละ 75 ดังนี้
2.1) เรื่องการป้องกันการทุจริต (คะแนน 68.75) คือ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึง
การให้ความสาคัญต่อผลการประเมินเพื่อนาไปสู่การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมี
การกากับติดตาม การนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2.2) เรื่องการเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 65.84) คือ (1) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(คะแนน 25) ได้แก่ นโยบายหรือแผนงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน หรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม การดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน (2) การบริหารเงินงบประมาณ (คะแนน 71.43)
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รายงานผลการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ให้ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ การดาเนินงานที่ส่งผลโดยตรงให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ต้องเร่งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริ มค่านิยมเรื่องการซื่อสัตย์สุจริต
ใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใช้วิธีบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างหน่วยงานราชการใสสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบใน 2 ตัวชี้วัด คือ
1. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 65.84 อยู่ในระดับ C (Fair) ประกอบด้วย
1.1 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คะแนน 25) ประกอบด้วย
(1) นโยบายหรือแผนงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
(2) แผนการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
(3) การดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(4) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิเช่น การสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณ
ให้โทษและ การสร้างขวัญและกาลังใจ
1.2 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (คะแนน 71.43) ประกอบด้วย แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ได้ แ ก่ แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจาปี รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปี
2. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 68.75 อยู่ในระดับ C (Fair) ตัวชี้วัด
ย่อย ที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (คะแนน 50.00 ) ประกอบด้วย
(1) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(2) การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 14 ได้ จัด การประชุม คณะกรรมการการประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์ ( Integrity
& Transparency Assessment : ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 29 คน เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน ผลการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่-การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment
: ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา-มัธยมศึกษา เขต 14 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมทั้งชี้แจง แนวทางการดาเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์ (ITA
Online)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน และร่วมกันดาเนินงานให้มีการพัฒนา
มากยิ่งขึ้น โดยดาเนินการจัดการประชุม จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเขาทอย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเขาทอย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

กิจกรรมที่ 2 การดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" จานวน 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 110 คน ประกอบด้วย
* ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างใน สพม.14
* ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานการเงินของโรงเรียนในสังกัด สพม.14

กิจกรรมที่ 3 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. คลิปการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
1.1 https://www.youtube.com/watch?v=2bSZDglV-YU
ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เรื่อง ตัดชัวร์...ติดชั่ว
1.2 https://www.youtube.com/watch?v=cGA7CvgzFM4
หนังสั้น ป้องกันทุจริต
1.3 https://www.youtube.com/watch?v=zVgTQCSaMws
แอนนิเมชั่นการปราบปรามการทุจริต
1.4 https://www.youtube.com/watch?v=x49p1ChLWtc
Animation Anti-Corruption by KPI 1-3
1.5 https://www.youtube.com/watch?v=f2oscZsL3ZM
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
1.6 https://www.youtube.com/watch?v=34Ixr18MPOs
รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest
1.7 https://www.youtube.com/watch?v=_UdYdvUMvLE
รู้ทันกันโกง ตอน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2 แนวทางปรับปรุงกฎหมาย
2. จดหมายข่าว

ภาคผนวก
- รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online
2020) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

(จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คำนำ
รายงานผลการดำเนิน งานโครงการเสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจ ต่างๆ ที่กำหนดในโครงการโรงเรียน
สุจริตและเป็นข้อมูลสารสนเทศ พร้อมทั้งสรุปภาพความสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตในปีต่อไป
ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะทำงานทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศใน
การพัฒนาการศึกษาต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
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1
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.ชื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)
2.แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
3.สนองยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้น
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
4.งบประมาณในการดำเนินงาน 158,000 บาท
5.ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม 2563 – กันยายน 2563
6.ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________

1.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ที่รับผิดชอบในทุกระดับ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อนแก่ผู้บริหารและบุคลากร
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA Online 2020)
2.เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 27 โรงเรียน
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน ดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตตามที่
กำหนดในแต่ละปี
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน ได้รับองค์ความรู้และมีกระบวนการทำงานที่
คำนึงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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3.วิธีดำเนินการ
วิธีดำเนินการ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ
(ระยะที่ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.ขั้นเตรียมดำเนินการ
-ประสานกับโรงเรียนที่เป็นแกนนำในการนำเสนอแต่ละกิจกรรม
- กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
- วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม
-แจ้งผู้บริหารและครูเข้ารับการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
2.ขั้นดำเนินการ
-จัดประชุมผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้อง
-แจ้งโรงเรียนเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
-นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูในโรงเรียน
(กำลังดำเนินการในช่วงปลายเดือนมิถุนายน)
-ประเมินผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและสรุปรายงานผลการประเมิน (รอผลการนิเทศฯ)
3. ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ส่งผลงานการประกวดสื่อป้องกัน
การทุจริต ประจำปี 2563
(ระยะที่ 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.ขั้นเตรียมดำเนินการ
-ประสานกับโรงเรียนที่เป็นแกนนำในการนำเสนอแต่ละกิจกรรม
- กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
- วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม
-แจ้งผู้บริหารและครูเข้ารับการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
2.ขั้นดำเนินการ
-จัดประชุมผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งโรงเรียนเตรียมนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตและผลการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนี้
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- กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหารและครู (ถ้ามี)
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี (ถ้ามี)
- กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย (ถ้ามี)
- กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) (ถ้ามี)
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) (ถ้ามี)
- สพฐ.ใส่สะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น(ถ้ามี)
- ผลการดำเนิ น กิ จ กรรมขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา (Anti-Corruption
Education)
-บรรยายภาพรวมโครงการโรงเรียนสุจริตตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต
และ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปี
การศึกษา 2563
- นำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตและผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
-กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหารและครู
-กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
-กิจรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
-กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)
-กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานผลการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
-หลังเสร็จการประชุมเชิงปฏิบัติการฯให้มีการประเมินผลและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุม
3. ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทุกโรง นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
(ระยะที่ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับภูมิภาค
1.ขั้นเตรียมดำเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งโรงเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
- เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน
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- กำหนดระยะเวลาในการส่งผลงาน
2.ขั้นดำเนินการ
- คัดเลือกผลงานครูเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับภูมิภาค
- แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรม
การเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับภูมิภาค โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้
1. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี จำนวน 1 โรงเรียน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 4 คน ครู
จำนวน 1 คน โดยโรงเรียนกะปงพิทยาคมเป็นตัวแทนการนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันฯ
2. กิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จำนวน 1 คน
3. กิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และครู จำนวน
๒ คน โดยโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมเป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นตัวแทน
ครู ในการนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันฯ
4. กิ จ กรรมนวัต กรรมการใช้ ห ลั ก สู ต รต้ านทุ จริ ตศึ ก ษาของโรงเรีย น จำนวน 1 โรงเรีย น
จำนวน 1 คน โดยโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม เป็นตัวแทนการนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันฯ
3. ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สำนักงาน
ปปช. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขัน 5 กิจกรรม และในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ครูภัคทนัน คำสุริยา
โรงเรียนสตรีภูเก็ต คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู และโรงเรียน
กะปงพิทยาคม นำโดยคุณครูงามชื่น รัตนชัย พร้อมด้วย ครูอารัณ นิลอินจันทร์ และนักเรียน นางสาวศศิกาญจน์
ศิลาโรจน์ นางสาวอัยลดา พันธรักษ์ นายกิตตินันท์ แซ่ตั้น นายณัฐวุฒิ พรหมชาติ คว้ารางวัลชมเชย กิจกรรม
บริษัทสร้างการดี ณ โรงแรมเจบี หรรษา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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(ระยะที่ 4) ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
1.ขั้นเตรียมดำเนินการ
-กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
-แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2.ขัน้ ดำเนินการ
- แจ้งโรงเรียนดำเนินการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-ดำเนินตามกรอบระยะเวลาดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.ขั้นสรุผลการดำเนินการ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยผลการดำเนินเป็นดังนี้
3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 57.61 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ D โดยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 78.78 ส่วน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 4.17
3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด ซึ่ง
ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.78 ซึ่งอยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 65.12 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 67.74 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 67.26 ซึ่งอยู่
ในระดับ C
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ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย
67.95 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 71.75
ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 65.40 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 65.67 ซึ่งอยู่
ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 13.27 ซึ่งอยู่ในระดับ F
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 4.17 ซึ่งอยู่ในระดับ F
3.3 สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ C (Fair) จำนวน 1
โรง คิดเป็นร้อยละ 6.67 ระดับ D (Poor) จำนวน 3 โรง คิดเป็นร้อยละ 20 ระดับ E (Extremely
Poor) จำนวน 3 โรง คิดเป็นร้อยละ 20 ระดับ F (Fail) จำนวน 5 โรง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และไม่คิด
เป็นระดับ จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20
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ภาคผนวก
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๔/๑๙๗๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
๘ มิถุนายน 256๓

เรื่อง

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”ฯ จำนวน 1 ฉบับ
๒. ใบสมัคร
จำนวน ๑ ฉบับ
ตามที่ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้จัดโครงการ
ประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ผ่านการแสดงพื้นบ้านรณรงค์ต่อต้านการทุจริต นั้น
ในการนี้ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 14 ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ
ประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี ๒๕๖๓ ให้โรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้า
ประกวด โดยจัดทำเป็นวีดีโอ ความยาวไม่เกิน ๗ นาที พร้อมทั้งส่งผลงานโดยตรงไปที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อ
สังคม กลุ่มทรู หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๗๖ ๔๘๑๕๒๙
โทรสาร ๐๗๖ ๔๘๑๕๓๐
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 14 เป็ น ประธานในพิ ธี เปิ ด“การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การการดำเนิ น โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)” โดยมีนายถาวร เวช
จั น ทร์ ผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม นิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา กล่ าวรายงานวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด
โครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้
ให้กับครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริตเพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัยและร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบในทุ กระดับสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปใช้ในสถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โดยมีผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วย
ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จาก 27 โรงเรียน จำนวน 54 คน ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง
จังหวัดพังงา
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้
โครงการเสริ ม สร้ างคุณ ธรรม จริ ย ธรรมและ ธรรมาภิ บ าลในสถานศึก ษา(โครงการโรงเรีย นสุ จริต ) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับภูมิภาค กำหนดการภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมหรรษา
เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ส่งกิจกรรมเข้าร่วม ดังนี้
1. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี จำนวน 1 โรงเรียน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 4 คน ครู จำนวน 1 คน
โดยโรงเรียนกะปงพิทยาคมเป็นตัวแทนการนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันฯ
2. กิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จำนวน 1 คน
3. กิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และครู จำนวน ๒ คน โดย
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมเป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึ กษา และโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นตัวแทนครู ในการ
นำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันฯ
4. กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน จำนวน 1 โรงเรียน จำนวน 1 คน โดย
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม เป็นตัวแทนการนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันฯ
สรุปผลการเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน
1. กิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) สำหรับครู โดยครูภัคทนัน คำสุริยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1
2. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี นำโดยคุณครูงามชื่น รัตนชัย พร้อมด้วย ครูอารัณ นิลอินจันทร์ และนักเรียน
นางสาวศศิกาญจน์ ศิลาโรจน์ นางสาวอัยลดา พันธรักษ์ นายกิตตินันท์ แซ่ตั้น นายณัฐวุฒิ พรหมชาติ ได้รับรางวัล
ชมเชย

12
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดำเนินกิจ กรรมประเมินคุณธรรมและโปร่งใสใน
การดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษาออนไลน์ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ดำเนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการ ประมวลผล การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานและประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน 15 โรงเรียน ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผล
คะแนน วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 ห้องประชุมเขางุ้ม

1

รายงานผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2020)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

คำนำ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กำหนดเป้าหมายสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่าง
โปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริต ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้ง กำหนดแนวทาง
การพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริต
และการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 3. ปรับระบบงานและโครงสร้าง
องค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะ
ช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการประเมินแบบออนไลน์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ปรับตัวชี้วั ดการประเมินเป็น 10 ตัวชี้วัด โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่
1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) และ 3. สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่รับการประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการนำผล
การประเมินไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป
ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ จนบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ ณ โอกาสนี้
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สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

ความเป็นมา
การพัฒนาการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการประเมิน
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด
ระเบียบวิธีการประเมิน
ตัวชี้วัดการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล
การประมวลผลคะแนน
การรายงานผลการประเมิน
ขั้นตอนการประเมิน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน
ผลการประเมินในภาพรวมระดับประเทศ
การจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
การจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จำแนกตามแหล่งข้อมูล
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ จำแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์
อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์
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34
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ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์
39
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์
39
รายชื่อคณะทำงาน
ภาคผนวก
- ผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จำนวน 15 โรง

5

บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและคามโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษาออนไลน์ (Integrity and
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และนำข้อเสนอแนะไปจั ดทำมาตรการใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา จำนวน 15 โรงๆละ ไม่น้อยกว่า 30 คน โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด
ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 5)
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต
สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สรุป
ผลได้ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
โดยภาพรวมระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 57.61 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ D โดยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 78.78 ส่วน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 4.17
1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด ซึ่ง
ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา และ
จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.78 ซึ่งอยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 65.12 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 67.74 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 67.26 ซึ่งอยู่
ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 67.95 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 71.75 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ C
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 65.40 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 65.67 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 13.27 ซึ่งอยู่ในระดับ F
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 4.17 ซึ่งอยู่ในระดับ F
1.3 สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ C (Fair) จำนวน 1 โรง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.67 ระดั บ D (Poor) จำนวน 3 โรง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 20 ระดั บ E (Extremely Poor)
จำนวน 3 โรง คิดเป็นร้อยละ 20 ระดับ F (Fail) จำนวน 5 โรง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และไม่คิดเป็นระดับ
จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20
2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์
2.1 ด้านบุคลากร
1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่ง ยังเข้าใจ
ไม่ถูกต้อง
2) สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน/เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ICT
ทำให้ไม่มีความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Online
2.2 ด้านเทคนิค
ระบบเครือข่าย Server ของสถานศึกษาบางโรง ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อตรวจแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) ได้ เนื่อง Server Down
3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
3.1 ด้านบุคลากร
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงกระบวนการประเมิน ITA
Online ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตแต่
ยังขาดการประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ICT ของสถานศึกษา
2) สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบาย
กระบวนการขั้นตอนในการประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการประเมิน
3.2 ด้านเทคนิค
1) ในช่วงประมวลผลการประเมิน ITA Online สถานศึกษาควรเฝ้าระวัง Server
ของสถานศึกษาที่ให้มีความเสถียรและพร้อมที่จะให้กรรมการเข้าถึงข้อมูลในการตรวจตามแบบ OIT
2) ที่ ป รึ ก ษาการประเมิ น และ สถานศึ ก ษาที่ เข้ า รั บ การประเมิ น ควรมี ก ารทบทวน
วิธีการใช้งานระบบ ITA Online
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บทที่ 1 บทนำ
1. ความเป็นมา
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ช่วงที่ผ่านมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศโดยได้ร่วมกัน
สร้างเครื่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรง ในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริต ซึ่งมี
รูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสำนึก ในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์
ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ การรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทำการทุจริต ร่วมกัน
ฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกั บการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบ
ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริต จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็ นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ยึดแนว
ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธี
คิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรม
การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการ
ดำเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้ง
ข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่ งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไก
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบ
ขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริต
ให้ ได้ผลและมีประสิทธิภ าพ กำหนดเป้าหมายการพัฒ นาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็น
เป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก โดยมีเป้าหมายการพัฒนาดังนี้
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข้อ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข้อ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
ข้อ 4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
ข้อ 4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม
และตรวจสอบได้
ข้อ 4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580
ประเทศไทย
ดัชนีการรับรู้
อยู่ในระดับ 1 อยู่ในระดับ 1 อยู่ในระดับ 1 อยู่ในระดับ 1
ปลอดการทุจริต การทุจริตของ ใน 54 และ/ ใน 43 และ/ ใน 32 และ/ ใน 20 และ/
และประพฤติมิ ประเทศไทย
หรือได้คะแนน หรือได้คะแนน หรือได้คะแนน หรือได้คะแนน
ชอบ
(อันดับ/
ไม่ต่ำกว่า 50 ไม่ต่ำกว่า 57 ไม่ต่ำกว่า 62 ไม่ต่ำกว่า 73
คะแนน)
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในทุก ระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒ นธรรมแยกแยะประโยชน์ ส่ ว นบุ คคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวังให้ข้อมูล แจ้งเบาะแส
การทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยและแนวทางการพัฒนาไว้
ดังนี้
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระยะ 20 ปี โดยตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและ
ตระหนั กถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออก ซึ่งแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตทั้งใน
ชีวิตประจำวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะรับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่า
การทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศและยังเป็นพฤติกรรมที่มิได้รับการ
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ยอมรับทางสังคม วิธีที่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ เกิดจาก
วัฒ นธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ ประชาชนไม่กระทำการทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม
และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริต อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่ม
กันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะ การลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดง
เจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง และกระบวนการเข้าสู่อำนาจของตัวแทน
ของประชาชนทั้ งในระดั บ ชาติ และระดั บ ท้ อ งถิ่ น ประชาชนจะให้ ค วามสนใจในการตรวจสอบรัฐ บาลและ
นักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่าง
สุจริตและโปร่งใส โดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาล จะไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์
และมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่เข้มแข็งมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก”
และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด เป็นประโยชน์ส่วนตน
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒ นธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทุกรูป แบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒ นธรรมสุจริตผ่ านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่
เด็กไทยทุ กคนต้ องเรีย นทั้ งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบั ติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ อุดมศึกษาเพื่ อปฏิ รูป
“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองดีมีจิตสำนึกยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริ มการปฏิบั ติ ห น้ าที่ ข องข้ าราชการและเจ้า หน้า ที่ ของรัฐให้ มีค วามใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริห ารงาน ตลอดจนการสร้าง
จิ ตสำนึ ก และค่ านิ ย มในการต่อ ต้านการทุจ ริต ให้ แก่บุ ค ลากรขององค์ กร โดยการสนับ สนุ นให้ ข้ าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใส
ในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิ บัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
ตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒ นาระบบข้อมูล
ดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการ
จัดซื้อจั ดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยสาธารณชน รวมถึงมีกลไกที่เปิดโอกาส
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ให้ป ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการ
ทำงานของภาครัฐและประชาชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการ
ร่วมเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตั ว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่
สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและบรรลุผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกลในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญสำคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ถือเป็นการ
ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นตามยุทธศาสตร์
ที่ว่า “สร้ างสั งคมที่ ไม่ทนต่อการทุจ ริตและพั ฒ นามาตรการป้องกันการทุ จริตเชิงรุก” ที่ห น่ วยงานภาครัฐทั่ ว
ประเทศต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ ารับการประเมิน ได้รับทราบการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่
ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไป
เป็ น กรอบในการพั ฒ นาและยกระดับ การบริห ารการจัดการให้ เป็ นไปตามหลั กธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความ
เป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็น
ความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถ
ยับยั้ งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับ ซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่ าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศ มีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลง ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศ
ทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เริ่ ม ดำเนิ น การใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาจนถึงปัจจุบัน มีการขยายขอบเขตการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวัน ที่ 23 มกราคม 2561 เห็ นชอบให้ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้ แ นวทางและเครื่อ งมื อ การประเมิ น ตามที่ ส ำนั ก งาน ป.ป.ช. กำหนด สำหรับ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน
ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบในการประเมิน เช่นเดียวกับการ
ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2562-2564 ให้ดำเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการ
ประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใส และ
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
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สนั บ สนุ น ระบบการประเมิ น ทั้ ง นี้ จ ะดำเนิ น การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพระบบการประเมิ น ดั ง กล่ า วภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
2. การพัฒนาการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนั กงาน ป.ป.ช. โดยสำนั กประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใส ได้ศึกษารายละเอียดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562-2564 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก รวมถึงให้ความสำคัญ
ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดทำ
โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และพัฒนาเครื่องมือการประเมินด้านความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรมและการทุจริต ทั้งเครื่องมือของประเทศ
ไทยและเครื่องมือในระดับสากลเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินการและมุ่งเน้นการร่วมดำเนินการขับเคลื่อน
ด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี้
1) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดี ได้แก่ Sensitive, Measurable, Precise, Simple
and Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable
2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่
ข้าราชการและบุคลากรภายในที่คละตำแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนทั่วไปจนถึง
ผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ
3) ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft
Corruption) และการเปลี่ ย นแปลงของการทุ จ ริ ต ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมา โดยเฉพาะการประเมิ น เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้ การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
(Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วย
4) ITA จะต้ อ งช่ ว ยให้ ค่ า CPI ของประเทศไทยดีขึ้ น ในระยะยาว โดยดั ช นี ต้ องชั ดเจน เข้ าใจง่าย
เพื่อให้องค์กรในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน
5) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าทำให้เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน
รู้สึกกังวล
6) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนกับหน่วยงานไปในตัว
7) หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และนำผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
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โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป
รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย
นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITAS)
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และการกำกับติดตามการประเมินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์และประมวลผลการประเมิน ได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนำข้อมูล
ไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน และการวางแผน ในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้
3. แนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงาน ให้
ความร่ ว มมือ และเข้ าร่ ว มการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
สำนั ก งาน ป.ป.ช. ได้ ท บทวนกลุ่ ม เป้ าหมายการประเมิน โดยมี ห นั งสื อไปยังกระทรวงต่าง ๆ เพื่ อขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อทบทวนฐานข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐที่ต้องเข้ารับการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักที่สำคัญ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
กับการแบ่งส่วนราชการ กฎหมายที่จัดตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน และพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี นอกจากนี้ ได้ค้นคว้าข้อ มูลจากฐานข้อมูลภาครัฐที่เกี่ยวข้ องต่างๆ เพื่อกำหนดเป็น
กลุ่มเป้าหมายการประเมินให้ถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด
การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ได้รับความร่ วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีและได้รับเสียงสะท้อนว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง
มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังบกพร่อง มีการพัฒ นาระบบงานให้เกิด
ความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งบุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหน่วยงานเป็นอย่างดี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมี
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วใน
การวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมี
ประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมิน โดย
ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายที่ 5
“เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ” และกำหนดประเด็นกลยุทธ์ ข้อ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดย
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กำหนดตัวชี้วัด ข้อ (4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ าพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการ
กำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์กรอีกด้วย
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บทที่ 2 วิธีการประเมิน
1.ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน
การประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับ การทุ จริต
(CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยง
กับเครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตใน
หน่ ว ยงานภาครัฐ และส่ งผลต่อการยกระดับ คะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกตั วชี้ วัด
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อำนาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
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2. รายละเอียดการประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล

1.การปฏิบัติหน้าที่

IIT

1. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
3. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน
▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
4. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
▪ เงิน
▪ ทรัพย์สิน
▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา
การรับความบันเทิง เป็นต้น
5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันใน
โอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว
บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาของท่ า น มี ก ารรั บ สิ่ ง ดั งต่ อ ไปนี้
หรือไม่
▪ เงิน
▪ ทรัพย์สิน
▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา
การรับความบันเทิง เป็นต้น
6 บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

จำนวนข้อ
คำถาม
6 ข้อ

10
ตัวชี้วัดที่

2.การใช้งบประมาณ

ผู้ประเมิน

IIT

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่
▪ เงิน
▪ ทรัพย์สิน
▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา
การรับความบันเทิง เป็นต้น
7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของ
สถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด
8. สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
▪ คุ้มค่า
▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
9. สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
10. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
11. สถานศึกษาของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้
▪ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
12. สถานศึกษาของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
▪ สอบถาม
▪ ทักท้วง
▪ ร้องเรียน

จำนวนข้อ
คำถาม

6 ข้อ

11
ตัวชี้วัดที่

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล

IIT

13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด
18. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาของท่าน
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ
▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง
▪ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
19. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไป
ใช้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของท่าน มีความสะดวก มาก
น้อยเพียงใด
21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากสถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของสถานศึกษาของท่าน เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
24. สถานศึกษาของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้

3. การใช้อำนาจ

4. การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

IIT

จำนวนข้อ
คำถาม
6 ข้อ

6 ข้อ

12
ตัวชี้วัดที่

5. การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

ผู้ประเมิน

IIT

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
25. ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาของท่าน
ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
26. สถานศึกษาของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
หรือไม่
▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
▪ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษา
27. ปัญหาการทุจริตในสถานศึกษาของท่าน ได้รับ
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด
28. สถานศึกษาของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
ต่อการทุจริตในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด
▪ เฝ้าระวังการทุจริต
▪ ตรวจสอบการทุจริต
▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต
29. สถานศึกษาของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด
30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในสถานศึกษาของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร
▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
▪ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

จำนวนข้อ
คำถาม

6 ข้อ

13
ตัวชี้วัดที่

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล

6. คุณภาพการ
ดำเนินงาน

EIT

7. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร

EIT

1. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด
3. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไป
ตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
4. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกบุคลากรใน
สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่
▪ เงิน
▪ ทรัพย์สิน
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น
5. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด
6. การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
▪ มีช่องทางหลากหลาย
7. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
8. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
9. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด

จำนวนข้อ
คำถาม
5 ข้อ

5 ข้อ

14
ตัวชี้วัดที่

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล

จำนวนข้อ
คำถาม

10. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรในสถานศึกษา หรือไม่
8. การปรับปรุง
ระบบการทำงาน

9. การเปิดเผย
ข้อมูล
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

EIT

11. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด
12. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด
13. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงาน/
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่
14. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
สถานศึกษาให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
15. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
มากน้อยเพียงใด
เว็บไซต์ 1. โครงสร้าง
สถานศึกษา
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของสถานศึกษา ประกอบด้ว ยตำแหน่งที่ส ำคัญ และการ
แบ่งส่วนงานภายใน เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และ
องค์คณะบุคคล เป็นต้น
2. ข้อมูลผู้บริหาร
- แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา
ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา และผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการบริหารของสถานศึกษา
3. อำนาจหน้าที่
- แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่
กฎหมายกำหนด

5 ข้อ

33 ข้อมูล

15
ตัวชี้วัดที่

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
4. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และ
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
5. ข้อมูลการติดต่อ
- แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 1) ที่อยู่ 2) หมายเลข
โทรศั พ ท์ 3) หมายเลขโทรสาร (ถ้ ามี ) 4) ที่ อ ยู่ ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการ
และขอบเขตการปฏิบัติห น้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ เป็ น นิ ติ บุ ค คลในสั งกั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2546
(ออกตาม มาตรา35 พรบ.ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ)
- กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุ ณ สมบั ติ
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2546 เป็นต้น
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จำนวนข้อ
คำถาม
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9.2 การบริหารงาน

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
ดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8. Q & A
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้
สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น และ
สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสถานศึกษา
9. Social Network
แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น
Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็น
ต้น และสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
10. แผนดำเนินงานประจำปี
แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ
1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็น
ต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
11. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี
รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงานประจำปี มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า
เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็น
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการ
ดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
และ เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2562

จำนวนข้อ
คำถาม
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9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของ
สถานศึกษาที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับบุคลากรในสถาน
ศึกษา กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อกับ สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ
หรือติดต่อกับสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการ
ให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แสดงข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารให้ บ ริ ก ารตามภารกิ จ ของ
สถานศึกษา และเป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.
2563
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แสดงผลสำรวจความพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา และเป็นรายงาน
ผลของปี พ.ศ. 2562
17. E–Service
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
ตามอำนาจหน้ า ที่ ภ ารกิ จ ของสถานศึ ก ษาผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
และสามารถเข้าถึงหรื อเชื่อมโยงไปยั งช่องทางข้ างต้นได้ จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
ระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ
ตามแหล่ ง ที่ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณตามประเภท

จำนวนข้อ
คำถาม
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ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
รายการใช้จ่าย เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้
จ่ าย งบ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ ำปี มี ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เอี ย ด
ความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ
เป็ น ต้ น และเป็ น ข้ อ มู ล ในระยะเวลา 6 เดื อ นแรก ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แสดงผลก ารดำเนิ น งาน ต าม แผน การใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เช่ น ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ปั ญ หา
อุป สรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
และเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่ สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
แสดงประกาศตามที่ ส ถานศึ กษาจะต้องดำเนิน การ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และ เป็ น ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ
สขร.1) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่
ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ
จ้ า ง รายชื่ อ ผู้ เสนอราคา และราคาที่ เสนอ ผู้ ได้ รั บ การ

จำนวนข้อ
คำถาม
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9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) และเป็นข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี
แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.
1) มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ
จั ด จ้ าง ปั ญ หา อุป สรรค ข้อ เสนอแนะ เป็ น ต้ น และเป็ น
รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แสดงนโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ที่ มี
จุ ด มุ่ งหมายหรือ วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด การบริห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค วามโปร่ ง ใสและมี คุ ณ ธรรม เป็ น
นโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
หรื อ นโยบายที่ ก ำหนดในนามของสถานศึ ก ษา และเป็ น
นโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แสดงการดำเนิ น การตามนโยบายการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี
คนเก่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ของสถานศึ ก ษา การ
พัฒ นาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้ าในสายอาชีพ การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งบุ ค ลากร การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วิ นั ย ของบุ ค ลากรใน สถานศึ ก ษา เป็ น ต้ น เป็ น การ
ดำเนิ น การที่ มี ค วามสอดรั บ กั บ นโยบายการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้ น โยบายการบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ตามข้ อ 25
และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลั ก เกณฑ์ ก ารบริห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากร
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9.5 การส่งเสริม
ความโปร่งใส

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
บุคคล ดังนี้
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
และเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ.
2563
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
แสดงผลการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของการดำเนิ น การ เช่ น ผลการ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์ การบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น
และเป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษา มีข้อมูล รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น
รายละเอี ย ดวิ ธีก ารที่ บุ ค คลภายนอกจะทำการร้อ งเรีย น
รายละเอี ย ดขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก ารในการจั ด การต่ อ เรื่ อ ง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็น
ต้น
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แสดงช่ อ งทางที่ บุ ค คลภายนอกสามารถแจ้ ง เรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาผ่ า นทางช่ อ งทางออนไลน์ และ
สามารถเข้าถึ งหรือ เชื่ อ มโยงไปยังช่ อ งทางข้ างต้ น ได้ จ าก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
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- การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม

10. การป้องกันการ
ทุจริต
10.1 การ
ดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
มิชอบประจำปี
แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรในสถานศึกษา มีข้อมูลความก้าวหน้าการ
จัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี
เรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) และเป็นข้อมูลในปี
พ.ศ. 2563
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แสดงช่ อ งทางที่ บุ ค คลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่ อ มโยงไปยั ง ช่ อ งทางข้ า งต้ น ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของ
สถานศึกษา
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แสดงการดำเนิน การหรือ กิจกรรมที่ แสดงถึงการ
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน
ร่ ว มดำเนิ น การร่ ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และร่ ว ม
ติดตามประเมิน ผล เป็ นต้ น และเป็ น การดำเนิ นการในปี
พ.ศ. 2563
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริห าร สถานศึกษาอย่างซื่อสั ตย์สุ จริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา
ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
พั ฒ นา และส่ งเสริม สถานศึ ก ษาด้ านคุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใส และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
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ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติ ห น้าที่ ที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริตหรือก่อให้ เกิด
การขั ด กั น ระหว่ างผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์
ส่วนรวมของสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน เช่น เหตุ การณ์ ความเสี่ ยง และระดับ ของความ
เสี่ ย ง มาตรการและการดำเนิ น การในการบริห ารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขั ด กั น ระหว่ างผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์
ส่วนรวมของสถานศึกษา เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่
สอดคล้ อ งกั บ มาตรการหรื อ การดำเนิ น การเพื่ อ บริ ห าร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ 36 และเป็นการดำเนินการในปี
พ.ศ. 2563
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แสดงการดำเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การ
เสริ ม สร้างวั ฒ นธรรมองค์ก รให้ บุ คลากรในสถานศึก ษามี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่ าง
ชัดเจน และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ทุ จ ริ ต หรื อ พั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของ
สถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น และเป็น
แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต มีข้อมูล รายละเอียดความก้าวหน้า
เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
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10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต*

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล

จำนวนข้อ
คำถาม

รายละเอี ย ดงบประมาณที่ ใ ช้ ด ำเนิ น งาน เป็ น ต้ น และ
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2563
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผล
การดำเนิ น การ โครงการหรื อ กิ จ กรรม ผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.
2562
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็น
ที่เป็ นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่ว น
ประเด็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น แนวทางการนำผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น มีมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดย
มีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนด
แนวทางการกำกับ ติดตาม ให้ นำไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น
43. การดำเนิ น การตามมาตรการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงผลการดำเนิ น การตามมาตรการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสภายในสถานศึ ก ษา มี ข้ อ มู ล
รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ 42 ไปสู่ การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

หมายเหตุ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่นำข้อ 42 – 43 มาคิด
คะแนนเนื่องจากเป็นการประเมินในปีแรกของสถานศึกษา
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน
การประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ถือเป็นการดำเนินการปีแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการ
ประเมินในครั้งนี้ ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยากและซับซ้อน ในการนำเข้าข้อมูลและคำนึงถึงความสะดวก
ในการตอบคำถาม แบบสำรวจของผู้ เกี่ ย วข้ อง ให้ ส ามารถบริ ห ารจัดการข้ อมู ล ได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ทำให้
ดำเนินการประเมินได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อการนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงสถานศึกษาที่รับการประเมินและการ
วางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับ ระเบี ย บวิธีก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของสถานศึ กษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
1. 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
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ว นได้ ส่ วนเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น การประเมิ น ระดั บ การรั บ รู้ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอกที่ มี ต่ อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน
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3) แบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
3.กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของสถานศึกษาที่เป็นข้าราชการครูที่ทำงานในสถานศึกษา
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับ EIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง บริษัทห้างร้าน ที่มารับ
บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง
3) สถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT)
เก็บข้อมูลจากสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแล
ระบบของสถานศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสำรวจ หน่วยงานละ 1 ชุด
การตอบแบบสำรวจ OIT ในแต่ละข้อคำถาม โดยเลือก “มี” หรือ “ไม่มี” โดยหากเลือก “มี” ให้ระบุ URL ของ
หน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา ซึ่งเนื้อหาข้อความหรือลิงค์สำหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลตามที่แต่ละ
ข้อคำถามกำหนด ส่วนช่อง “คำอธิบาย” สามารถกรอกคำอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้ โดยสถานศึกษาสามารถ
ส่งลิงค์ได้มากกว่า 1 ลิงค์ในแต่ละข้อ
กรณีทสี่ ถานศึกษามีข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็น ทำให้เผยแพร่ข้อมูลไม่ตรงตามรายละเอียดที่
กำหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดตามแบบสำรวจ OIT ได้ ให้หน่วยอธิบายเหตุผล
ความจำเป็นประกอบโดยละเอียด
4. การประมวลผลคะแนน
การประมวลผลคะแนน จะมีการคำนวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวม
ตามลำดับ โดยขั้นตอน ดังนี้
คะแนน
แบบ IIT
แบบ EIT
คะแนนข้อคำถาม

คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถาม
จากผู้ตอบทุกคน

คะแนนเฉลี่ยของข้อ
คำถาม
จากผู้ตอบทุกคน

คะแนนชี้วัดย่อย

-

-

คะแนนตัวชี้วัด

คะแนนเฉลี่ยของ

คะแนนเฉลี่ยของ

แบบ OIT
คะแนนของข้อคำถาม

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถาม
ในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนเฉลี่ยของ
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น้ำหนักแบบสำรวจ

ทุกข้อคำถาม ในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
ร้อยละ 30

ทุกข้อคำถาม ในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
ร้อยละ 30

คะแนนแบบสำรวจ
ที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

คะแนนแบบสำรวจ X
0.30

คะแนนแบบสำรวจ X
0.30

คะแนนแบบสำรวจ

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
ร้อยละ 40
คะแนนแบบสำรวจ X
0.40

หมายเหตุ : ข้อมูลการตอบ IIT และ EIT ทุกข้อมูลจะถูกนำมาใช้ประมวลผลคะแนน เว้นแต่กรณีที่มีข้อมูลการตอบ
น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่กำหนด จะไม่สามารถประมวลผลคะแนนในส่วนนั้นได้
กรณีที่หน่วยงานที่ไม่สามารถตอบ OIT ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็นทำให้ไม่สามารถเผยแพร่
ข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดได้โดยมีเหตุผลประกอบอันน่าเชื่อถือ จะไม่นำข้อนั้นมาร่วมในการประมวลผล
แบบ

IIT

น้ำหนัก

30

ตารางแสดงสัดส่วนน้ำหนักคะแนน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อย
การปฏิบัตหิ น้าที่

-

6

การใช้งบประมาณ

-

6

การใช้อำนาจ

-

6

-

6

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

-

6

คุณภาพการดำเนินงาน

-

5

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

-

5

การปรับปรุงการทำงาน

-

5

ข้อมูลพื้นฐาน

9

การบริหารงาน

8

การบริหารเงินงบประมาณ

7

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

4

การส่งเสริมความโปร่งใส

5

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

EIT

OIT

30

40

จำนวนข้อคำถาม

การเปิดเผยข้อมูล
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การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต

8
7

5. การรายงานผลการประเมิน
การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
ระดับ

คะแนน

AA (Excellence)

95.00 – 100

A (Very Good)

85.00 – 94.99

B (Good)

75.00 – 84.99

C (Fair)

65.00 – 74.99

D (Poor)

55.00 – 64.99

E (Extremely Poor)

50.00 – 54.99

F (Fail)

0 – 49.99
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แผนภาพแสดงภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมิน ITA
เครื่องมือ
ก
IITEITนา้ หนัOIT

EIT

IIT

OIT

หน้าที่
ตัวชีว้ ดั

การเก็บ
ข้อมูล

ขนาด
ตัวอย่าง

ประชากร

การปฏิบตั ิ
หน้าที่

หน้าที่

การใช้
งบประมาณ

การใช้
อานาจ

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

หน้าที่
หน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
หน้าที่
ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง
หน้าที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ครูทั้งหมด
หน้าที่
ครูที่มีอายุราชการ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

หน้าที่

คุณภาพการ
ดาเนินงาน

หน้าที่

ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

การปรับปรุง
การทางาน

ผู้มีส่วหน้
นได้าทีส่ว่ นเสียภายนอก
ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยหน้าที่
ตนเอง

การเปิ ดเผย
ข้อมูล

การป้องกัน
การทุจริต

หน้าที่
หน่วยงานส่งข้อมูล
OIT
หน้าทีแบบสำรวจ
่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
หน้าที่
ไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง บริษัทห้างร้าน

สถานศึกษา
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6. ขั้นตอนการประเมิน
สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาได้กำหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมิน คุณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยจำแนกขั้นตอนการดำเนินการต่าง
ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงดำเนินการประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน
ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนการประเมินและกรอบระยะเวลาดำเนินการพอสังเขป ดังนี้
ช่วงการประเมิน
ช่วงเตรียมการประเมิน
ชี้แจงแนวทางการประเมิน
Work Shop ระบบ ITA
Online 2020 ให้กับบุคลากรใน สำนักงาน
เขตพื้นที่และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จำนวน ๑๕ โรงเรียน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นำเข้าข้อมูล
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จัดเตรียม OPEN DATA
ช่วงดำเนินการประเมิน
ตอบแบบ IIT,EIT
ตอบแบบ OIT

ช่วงสรุปผลการประเมิน
ตรวจให้คะแนน
และข้อเสนอแนะ
ประมวลผลการประเมิน
ประกาศผลคะแนน ITA

กรอบระยะเวลา

ขั้นตอนการประเมิน

๒๒ – ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๓

สพท.เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผูร้ ับผิดชอบการประเมิน
ITA Online ระดับ สพท. ผู้ดูแลระบบ ITA Online และ
ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง
สพท.จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่ เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ITA สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สถานศึกษาเตรียมบุคลากรที่รับผิดชอบ และกรอกข้อมูลบุคลากร
ที่รับผิดชอบ และนำเข้าข้อมูลผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT
ในระยะเวลาที่กำหนด

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
๔ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๐ - ๒๔ สิงหาคม๒๕๖๓

สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและภายนอก IITและEIT ให้สถานศึกษา
ให้สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบการรับรู้
IITและEIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกเข้ามาตอบ

๔ กันยายน ๒๕๖๓

สพท.ส่งช่องทางแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้
สถานศึกษา

๗ – ๑๑
กันยายน ๒๕๖๓
๘ กันยายน ๒๕๖๓

สถานศึกษาดำเนินการตอบ แบบสำรวจ OIT

๑๔ – ๑๖
กันยายน ๒๕๖๓
๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

สพท.จัดประชุมสร้างความเข้าใจคณะกรรมการ ประมวลผล
การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานและประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส การดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สพท.ประชุมคณะกรรมการ ประมวลผล การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานและ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน
ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ,ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผล
คะแนน วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ
สพท.จัดประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมินพร้อมจัดทำรายงานผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สพท.ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online
ของสถานศึกษาและนำเสนอต่อ สพฐ.
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ช่วงเตรียมการประเมิน
1. สพท. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เพื่อชี้แจงภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ผู้ดูแลระบบ
ของสถานศึกษา
2. เตรียมบุคลากรรับผิดชอบ
สถานศึกษา จะต้องเตรียมบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประเมิน และ
ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ดังนี้
- ส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- ประสานงานในขั้นดำเนินการตอบแบบวัดความรู้ IIT และ EIT ประเมินกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)
- กำกับดูแลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
3. ดาวน์โหลด “แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”จากเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต
(www.narathiwat3.go.th) ดำเนินการกรอกข้อมูลและส่งไปตามช่องทางที่ สพท. กำหนด
ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ “แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” (ไฟล์ Excel)
จากเว็บไซต์ (www.narathiwat3.go.th) เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้
1. ชื่อหน่วยงาน
2. จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทั้งหมดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยข้อมูลที่ต้องระบุประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล อีเมล์ และระบุ
ประเภทการติดต่อ(งานหลักของหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ งานสนับสนุนและงานอื่นๆ )
คำแนะนำ : ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) เผื่อไว้ประมาณ 50 -80 ตัวอย่าง เนื่องจากระบบจะประมวลผลคะแนนเมื่อมีการตอบแบบ
สำรวจ EIT มากกว่า 30 ตัวอย่างขึ้นไป กรณีที่มีการตอบน้อยกว่านี้ ระบบจะไม่ประมวลผลคะแนน

31
บทที่ 4
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน
1.1 ผู้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency Assessment
Online (IIT Online) จำนวน 351 คน
1.2 ผู้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency Assessment
Online (EIT Online) จำนวน 863 คน
1.3 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่รับการประเมิน Open Data Integrity and Transparency
Assessment (OIT) จำนวน 15 โรง
2. ผลการประเมินในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ น งานของสถานศึ กษาออนไลน์ ในภาพรวมระดั บ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 57.61 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับ D โดยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนสูง ร้อยละเฉลี่ย 78.78 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ
คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 4.17
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.78 ซึ่งอยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 65.12 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 67.74 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 67.26 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 67.95 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 71.75 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 65.40 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 65.67 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 13.27 ซึ่งอยู่ในระดับ F
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 4.17 ซึ่งอยู่ในระดับ F
(ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1)
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แผนภูมิที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด)
78.78

76.74
65.12

67.26

67.95

71.75

65.40

65.67

57.61

13.27
4.17

จากแผนภู มิ ที่ 1 พบว่ า ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย 57.61 ซึ่งอยู่ในระดับ D และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล)
แหล่งข้อมูล
ค่าน้ำหนักคะแนน
คะแนนที่ได้
คิดเป็นร้อยละ
IIT

30

21.35

71.17

EIT

30

20.28

67.60

OIT

40

3.49

11.63
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แผนภูมิที่ 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล)
ค่าน้้าหนักคะแนน

คะแนนที่ได้

50

40
30
20
10
0
IIT

EIT

OIT

จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น แสดงผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์
ตามค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีสัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนสูงสุด ได้แก่ แบบ IIT มีค่า
น้ำหนักคะแนน 21.35 (คิดเป็นร้อยละ 71.17) รองลงมา ได้แก่ แบบ EIT มีค่าน้ำหนักคะแนน 20.28 (คิดเป็น
ร้อยละ 67.60) และ แบบ OIT มีค่าน้ำหนักคะแนน 3.49 (คิดเป็นร้อยละ 11.63) มีสัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนน
ต่ำสุด
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แผนภูมิที่ 3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(จำแนกตามระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน)
C (Fair)
7%
ไม่จดั ระดับ
20%
D (Poor)
20%
C (Fair)
D (Poor)
E (Extremely Poor)
F (Fail)
ไม่จดั ระดับ

F (Fail)
33%

E (Extremely Poor)
20%

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จำนวน 15 โรง พบว่า
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ C (Fair) มีจำนวน 1 โรง คิดเป็นร้อยละ 6.67
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ D (Poor) จำนวน 3 โรง คิดเป็นร้อยละ 20
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ E (Extremely Poor) จำนวน 3 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 20
และสถานศึกษาที่ไม่มีการประเมินระดับ จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3
3. การจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 15 โรง พบว่า มีสถานศึกษาที่ได้คะแนนประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สูงสุด 3 โรง ดังนี้
3.1 โรงเรียนสตรีพังงา
3.2 โรงเรียนกะปงพิทยาคม
3.3 โรงเรียนเมืองถลาง
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โดยการจัดอันดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอื่น ๆ
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การจัดอันดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อันดับ
ปี 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
***
***
***

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีพังงา
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
โรงเรียนเมืองถลาง
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
โรงเรียนกะทู้วิทยา
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
โรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนเกาะยาววิทยา
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
โรงเรียนสตรีระนอง
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
คะแนนเฉลี่ย

คะแนน ITA
67.32
60.51
59.09
55.98
51.83
51.02
50.15
49.15
48.70
47.78
43.64
43.20
25.64
22.80
0
57.61

จากตารางที่ 2 ผลการจั ด อั น ดั บ คะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใส ในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2563 พบว่า สถานศึกษาที่มีคะแนนรวมอยู่ในระดับ C
(Fair) จำนวน 1 โรง ระดับ D (Poor) จำนวน 3 โรง ระดับ E (Extremely Poor) จำนวน 3 โรง ระดับ
F (Fail) จำนวน 5 โรง และไม่จัดลำดับจำนวน 3 โรง โดยสถานศึกษาที่มีคะแนนผลการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
3.1 โรงเรียนสตรีพังงา
3.2 โรงเรียนกะปงพิทยาคม
3.3 โรงเรียนเมืองถลาง
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4. การจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ จำแนกตามแหล่งข้อมูล
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา จำแนกตาม
แหล่งข้อมูล ได้แก่
1) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากสถานศึกษา (External)
2) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา (Internal)
3) การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา (Open Data)
แสดงรายละเอียดของคะแนนดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
***
***
***

โรงเรียน
โรงเรียนสตรีพังงา
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
โรงเรียนเมืองถลาง
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
โรงเรียนกะทู้วิทยา
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
โรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนเกาะยาววิทยา
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
โรงเรียนสตรีระนอง
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

IIT

EIT

OIT

23.75
27.33
25.77
27.47
24.69
27.08
24.48
24.96
22.69
22.98
22.69
20.73
25.64
*
*

22.67
28.46
22.36
24.99
22.87
23.94
23.28
21.56
23.07
24.80
20.95
22.47
*
22.80
*

20.90
4.71
10.95
3.52
4.27
0
2.39
2.63
2.93
0
0
0
0
0
0

คะแนน
ITA
67.32
60.51
59.09
55.98
51.83
51.02
50.15
49.15
48.70
47.78
43.64
43.20
25.64
22.80
0
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73.86
87.52
81.59
86.17
77.34
88.22
75.00
76.97
74.36
71.71
74.11
60.30
81.73
*
*

79.64
93.57
79.08
89.83
77.17
87.43
80.32
78.30
63.22
78.14
61.63
70.03
80.82
*
*

85.53
95.71
81.60
87.63
77.68
83.04
79.85
80.19
80.43
86.06
76.46
81.44
*
80.61
*

69.50
95.29
70.70
84.77
77.51
77.04
76.84
66.70
72.77
79.83
65.40
72.38
*
72.27
*

71.70
93.63
71.33
77.47
73.48
79.32
76.11
68.73
77.51
82.09
67.67
70.85
*
75.12
*

66.99
23.56
29.76
17.61
21.33
0
11.94
13.17
14.67
0
0
0
0
0
0

รวม
ทุจริต

10) การป้องกันการ

9) การเปิดเผยข้อมูล

การทำงาน

สื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบ

82.21
94.23
93.57
96.56
89.47
95.88
88.71
88.00
83.77
82.80
88.89
74.46
92.50
*
*

ดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการ

70.99
85.21
81.90
87.87
79.39
85.22
72.97
79.87
67.94
69.14
61.18
56.74
78.45
*
*

ทุจริต
6) คุณภาพการ

89.11
95.00
93.39
97.43
88.16
94.57
91.04
92.80
88.95
81.21
92.30
83.95
93.80
*
*

ราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการ

โรงเรียนสตรีพังงา
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
โรงเรียนเมืองถลาง
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
โรงเรียนกะทู้วิทยา
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
โรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนเกาะยาววิทยา
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
โรงเรียนสตรีระนอง
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

4) การใช้ทรัพย์สินของ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3) การใช้อำนาจ

โรงเรียน

2) การใช้งบประมาณ

ที่

1) การปฏิบัติหน้าที่

ตารางที่ 4 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามตัวชี้วัด

37.50
0
25.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

67.32
60.51
59.09
55.98
51.83
51.02
50.15
49.15
48.70
47.78
43.64
43.20
25.64
22.80
0
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บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จำนวน 15 โรง สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้
1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
ภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 57.61 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานอยู่ในระดับ D โดยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 78.78 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนน
ต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 4.17
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จำแนกเป็นราย
ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.78 ซึ่งอยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 65.12 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 67.74 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 67.26 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 67.95 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 71.75 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 65.40 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 65.67 ซึ่งอยู่ในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 13.27 ซึ่งอยู่ในระดับ F
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 4.17 ซึ่งอยู่ในระดับ F
1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์จำนวน 15 โรง
พบว่า สถานศึกษาที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ C (Fair) จำนวน 1 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 6.67 ระดับ D (Poor) จำนวน 3 โรง คิดเป็นร้อยละ 20 ระดับ E (Extremely Poor) จำนวน 3 โรง
คิดเป็นร้อยละ 20 ระดับ F (Fail) จำนวน 5 โรง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และไม่คิดเป็นระดับ จำนวน 3 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 20
2 อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยภาพรวมระดับ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ได้ ค ะแนนร้ อ ยละเฉลี่ ย 57.61 ซึ่ งมี คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งาน
อยู่ในระดับ D ซึ่งถือเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนสูง เนื่องจากสถานศึกษามีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและดำเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรภายใน
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สถานศึกษาอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความชัดเจน สอดคล้องกับตัวชี้วั ดการ
ประเมินที่กำหนดไว้
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนต่ำ ส่วนหนึ่งเนื่องจาก แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity
and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องเตรียมการค่อนข้างมาก ทำให้สถานศึกษาบางแห่งเกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการประเมินทำให้ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของหน่วยงานไม่ตรงตามข้อพิจารณา หรือขาด
ความสมบูรณ์ไม่ครบตามองค์ประกอบที่กำหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนในรายการดังกล่าว
3. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
3.1 ด้านบุคลากร
1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่ง ยังเข้าใจไม่ถูกต้อง
2) สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน/เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ICT ทำให้ไม่มี
ความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Online
3.2 ด้านเทคนิค
ระบบเครือข่าย Server ของสถานศึกษาบางโรง ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อตรวจแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) ได้ เนื่อง Server Down
4. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
4.1 ด้านบุคลากร
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงกระบวนการประเมิน ITA
Online ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตแต่ยัง
ขาดการประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ICT ของสถานศึกษา
2) สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบาย
กระบวนการขั้นตอนในการประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการประเมิน
4.2 ด้านเทคนิค
1) ในช่วงประมวลผลการประเมิน ITA Online สถานศึกษาควรเฝ้าระวัง Server ของ
สถานศึกษาที่ให้มีความเสถียรและพร้อมที่จะให้กรรมการเข้าถึงข้อมูลในการตรวจตามแบบ OIT
2) ที่ปรึกษาการประเมิน และ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งาน
ระบบ ITA Online
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รายชื่อคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ปรึกษา
1. นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
2. นายสามารถ รังสรรค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
3. นายศวิษฐ์ ศรีสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
4. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
5. นายพรศักดิ์ จินดาพล
ประธานสหวิทยาเขตพิงกัน
6. นายมนตรี ยกเชื้อ
ประธานสหวิทยาเขตสิมิลัน
7. นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ประธานสหวิทยาเขตเทพกษัตรี
8. นายชวนะ คำกล้า
ประธานสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์
9. นายถาวร เวชจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10.นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คณะทำงานประมวลผล สรุปผล และจัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์
1. นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
2. นายสามารถ รังสรรค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
3. นายศวิษฐ์ ศรีสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
4. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
5. นายถาวร เวชจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. นายยุทธนา อินทรคุ้ม
ศึกษานิเทศก์
7. นางจันทณา ช่วยชนะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
8. นางนันทกานต์ บุรพชนก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
9. นายไกสร สุทธิประภา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
10. นางสาววราภรณ์ เต็มราม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
11. นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
12. นางสาวอมรรัตน์ มีชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
13. นางสาวจันทนี บุญนำ
พนักงานราชการ
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวน 15 โรงเรียน
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๔/๓๔๙๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
๓๐ กันยายน 256๓

เรื่อง

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในใน
การดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓ และสรุปผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แล้วนั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ได้สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน
ในการดำเนิ น งานของสถานศึ กษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมิน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ โรงเรียน
คุณภาพประจำตำบลในสังกัดได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับ ITA Online ของสถานศึกษาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๗๖ ๔๘๑๕๒๙
โทรสาร ๐๗๖ ๔๘๑๕๓๐
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
.........................................
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency
Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็น
ธรรมในสถานศึกษา มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต เพื่อยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ ได้ดำเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment
Online : ITA Online) กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน ๑๕ โรง นั้น
บั ด นี้ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งในในการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษาออนไลน์ (Integrity and
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลใน
สังกัด จำนวน ๑๕ โรง ได้สรุปผลการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จึงขอ
ประกาศผลการประเมินเรียงตามลำดับ ดังนี้
การดำเนินการ
ผลการประเมิน
ไม่เป็นไปตาม
ITA
ลำดับที่
โรงเรียน
เงื่อนไขที่กำหนด
IIT
EIT
OIT คะแนน
ระดับ
๑
โรงเรียนสตรีพังงา
C
๖๗.๓๒
๒
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
D
๖๐.๕๑
๓
โรงเรียนเมืองถลาง
D
๕๙.๐๙
๔
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
D
๕๕.๙๘
๕
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
E
๕๑.๘๓
๖
โรงเรียนกะทู้วิทยา
E
๕๑.๐๒
๗
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
E
๕๐.๑๕
๘
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
F
๔๙.๑๕
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-๒-

ลำดับที่

โรงเรียน

การดำเนินการ
ไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำหนด
IIT
EIT
OIT

ผลการประเมิน
ITA
คะแนน
๔๘.๗๐
๔๗.๗๘
๔๓.๖๔
๔๓.๒๐
๒๕.๖๔
๒๒.๘๐
0

ระดับ
F
F
F
F
-

๙
โรงเรียนทับปุดวิทยา
๑๐ โรงเรียนเกาะยาววิทยา
๑๑ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
๑๒ โรงเรียนสตรีระนอง
*** โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
*
*** โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
*
*** โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
*
*
หมายเหตุ
ลำดับที่*** ไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด จึงไม่นำมาจัดอันดับ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

45

