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คำนำ 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้
รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการ ประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับ
ใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ
หน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความ
ตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสารธารณะทั้งใน ระดับชาติ และระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองแวงวิทยา
ฉบับนี้ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้
อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการ ทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดย
ประเมินจาการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้มารับการติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External) และการการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)  

ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นข้อมูลในการ
ดำเนินงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนหนองแวงวิทยาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้
มารับบริการ ประชาชน และสังคมต่อไป 
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บทท่ี 1  
 

บทนำ 
 
 

ความเป็นมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครือ่งมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” การประเมิน ITA ได้เริ่ม
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ตามลำดับ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ต่อมาใน 
ปีพ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวน รายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย
สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเป็น 
มาตรฐานเดียวกันทัว่ประเทศ และที่ผ่านมาการประเมินรูปแบบใหม่นี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ
มีส่วนทำให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงาน
ภายในหน่วยงานและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และ
สังคม 

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency ซ่ึงเป็น
หลักการพืน้ฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ“เปิด”2 ประการคือ“เปิดเผยข้อมูล”ของหน่วยงานภาครัฐ  
เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับ หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามา  
มีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซ่ึงการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้น
นั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาค
ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานต้นสังกัด กำหนดให้รับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดค่าเป้าหมาย คะแนนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐจะใช้แนวทางการประเมิน เป็นการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของ
หน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการดำเนินงานของ
โรงเรียน เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน  



โรงเรียนหนองแวงวิทยาได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ดังนั้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนหนองแวงวิทยา จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ประจำปี 2564 และ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น วัตถุประสงค์เพ่ือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปี 2564 และการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนหนองแวงวิทยา ประจำปี 
2565 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
 

วิธีการประเมิน 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองแวงวิทยา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้วิเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลทีองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ นำมาใช้ในการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติมการเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับ
เกณฑ์การประเมินเดิม การเชื่อมโยงกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1. การปฏิบัติหน้าที่  
2. การใช้งบประมาณ  
3. การใช้อำนาจ  
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6. คุณภาพการดำเนินงาน  
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน  
9. การเปิดเผยข้อมูล  
10. การป้องกันการทุจริต 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
2.1 เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย3เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้  

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency  
Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ 
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก ่ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สิน ของราชการและตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency  
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดท ี่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ 
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ 
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัด
การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 
 



3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ใ่ห้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลและระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ใน 2 ตัวชี้วัดได้แก่ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5  
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริตและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2การประมวลผลคะแนน 
คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อ
คำถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก 

 
2.3 คะแนนระดับผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 
95.00-100 AA 

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

0-49.99 F 
 
 
 
 



2.4 ขั้นตอนการประเมิน  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานได้กำหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงจะต้องดำเนินการผ่าน
ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองแวงวิทยาแบบออนไลน์โดย จำแนก
ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่  

(1) ช่วงเตรียมการประเมิน  
(2) ช่วงดำเนินการประเมิน  
(3) ช่วงสรุปผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
โรงเรียนหนองแวงวิทยา แบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
โรงเรียนหนองแวงวิทยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองแวงวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งโรงเรียนหนองแวงวิทยา  
ที่ 83/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ซ่ึงได้มีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนหนองแวงวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
และกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนหนองแวงวิทยา มีผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนหนองแวงวิทยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองแวงวิทยา ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.86 คะแนนซึ่งมีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานระดับ A (Very Good) ได้ลำดับที่ 1 จาก 45 โรงเรียน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สกลนคร  

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองแวงวิทยา จำแนก 
ตาม ตัวชี้วัดมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.62 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 88.38 A ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 95.88 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 83.92 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.33 A ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 97.59 AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.81 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 93.39 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 88.78 A ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 87.50 A ผ่าน 

 
 



หมายเหตุ เกณฑ์ประเมิน ผ่าน     คือ คะแนนระดับ AA คะแนน 95.00-100 
   คะแนนระดับ A คะแนน 85.00-94.99 
   คะแนนระดับ B คะแนน 75.00-84.99 
   คะแนนระดับ C คะแนน 65.00-74.99 
   คะแนนระดับ D คะแนน 55.00-64.99 
   คะแนนระดับ E คะแนน 50.00-54.99 
  ไม่ผ่าน คือ คะแนนระดับ F คะแนน 0-49.99 

โรงเรียนหนองแวงวิทยา มีคะแนนประเมินตัวชี้วัดสูงกว่าร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 10 
ตัวชี้วัด มีผลการประเมินอยู่ในระดับ AA จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินอยู่ในระดับ A จำนวน 6 ตัวชี้วัด มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ B จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน 83.92 คะแนน 
และเม่ืพิจารณาคะแนนเรียงลำดับตัวชี้วัดตามผลการประเมินจากมากไปหาน้อย ตามลำดับดังนี้  

ลำดับ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ คะแนน 97.62  
ลำดับ 2 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน คะแนน 97.59  
ลำดับ 3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ คะแนน 95.88  
ลำดับ 4 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน 93.81  
ลำดับ 5 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน คะแนน 93.39  
ลำดับ 6 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน 93.33  
ลำดับ 7 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนน 88.78  
ลำดับ 8 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนน 88.38  
ลำดับ 9 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คะแนน 87.50  
ลำดับ 10 ตัวชี้วัดที่4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ คะแนน 83.92 

1.3 ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองแวงวิทยา ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามเครื่องมือประเมิน 3 เครือ่งมือ มีผลการประเมิน ดังนี้  

ผลคะแนนประเมินตามเครื่องมือประเมิน IIT(ตัวชี้วัดที่1 - 5) คะแนน 27.55  
ผลคะแนนประเมินตามเครื่องมือประเมิน EIT(ตัวชี้วัดที่6 - 8) คะแนน 28.48  
ผลคะแนนประเมินตามเครื่องมือประเมิน OIT(ตัวชี้วัดที่9 – 10) คะแนน 35.44 

คะแนนแยกตามตัวชี้วัด  
1) ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน IIT 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได ้ เครื่องมือ ค่าน้ำหนัก คะแนนหลังถ่วงน้ำหนัก 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.62  

 
IIT 

 
 

30 

 
27.55 2 การใช้งบประมาณ 88.38 

3 การใช้อำนาจ 95.88 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 83.92 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.33 



เมือ่พิจารณาผลประเมินตามเครื่องมือประเมินเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย มีผลการประเมิน ดังนี้  
ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน IIT มีคะแนน ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ มีคะแนน 97.62 ตัวชี้วัดการใช้

อำนาจ มีคะแนน 95.88 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีคะแนน 93.33 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ มีคะแนน 88.38 
ส่วนตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีคะแนนต่ำสุด คือ 83.92  

2) ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน EIT  
เมือ่พิจารณาผลประเมินตามเครื่องมือประเมินเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย มีผลดังนี้ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได ้ เครื่องมือ ค่าน้ำหนัก คะแนนหลังถ่วงน้ำหนัก 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 97.59  

EIT 
 

30 
 

35.74 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.81 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 93.39 

 
ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน EIT มีคะแนนตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน มีคะแนน 97.59 ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีคะแนน 93.81 และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน มีคะแนนเท่ากับ 93.39  

3) ผลคะแนนประเมินตามเครื่องมือประเมิน OIT 
ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได ้ เครื่องมือ ค่าน้ำหนัก คะแนนหลังถ่วงน้ำหนัก 
9 การเปิดเผยข้อมูล 98.78 OIT 40 35.43 
10 การป้องกันการทุจริต 87.50 

 
เมือ่พิจารณาผลประเมินตามเครื่องมือประเมินเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย มีผลการประเมิน ดังนี้  
ผลคะแนนประเมินตามเครื่องมือประเมิน OIT มีคะแนน ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล มีคะแนน 98.78 ส่วน

ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต มีคะแนน 87.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4  

การวิเคราะห์ข้อมลู ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนหนองแวงวิทยา 

 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองแวงวิทยา ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนาดังต่อไปนี้  

1. ประเด็นซึง่ถือเป็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดทีไ่ด้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 10 ตัวชี้วัด มีดังนี ้ 
1.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1 – 5 ได้คะแนนเท่ากับ 91.83 และเมือ่นำมาคิดเป็นคะแนนหลังถ่วง
น้ำหนักปรากฎว่าได้คะแนน 27.55 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานเป็นไป
ตามความโปร่งใสและมีมาตรฐาน บุคลากรมีความเชื่อมัน่ในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ทรัพย์สินราชการอย่างโปร่งใส และ
การใช้อำนาจและการให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตของผู้บริหารตามผลการประเมิน  

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) มี3 ตัวชี้วัด มีดังนี้  
(1) ตัวชี้วัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่ ค่าคะแนนที่ได ้97.62 เป็นคะแนนทีไ่ด้จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในโรงเรียนหนองแวงวิทยาในประเด็นที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวรวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ
และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างมีคุณธรรม  

(2) ตัวชี้วัดที ่3 การใช้อำนาจ ค่าคะแนนที่ได้ 95.88 เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในโรงเรียนหนองแวงวิทยาต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ  

(3) ตัวชี้วัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริตค่าคะแนนที่ได้ 93.33 เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในโรงเรียนหนองแวงวิทยาเป็นตัวชี้วัดทีม่ีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการใน ประเด็นที่เกีย่วข้องกับการให้
ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง มีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงมีการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงานที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้
บุคลากรภายในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตรวมทั้งการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  

 
 



1.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที ่6 – 8 ได้คะแนนเท่ากับ 93.99 และเม่ือนำมาคิดเป็นคะแนนหลังถ่วง
น้ำหนักปรากฎว่าได้คะแนน 28.48 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่น 
ในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักมาตรฐาน มีข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
ตรงไปตรงมาไม่เรียกรับสินบนหรือประโยชน์ที่อาจคำนวณเป็นเงิน เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นจุดแข็ง  

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) ทั้ง 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
(6) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 97.59 เป็นคะแนนตัวชี้วัดที่ได้จากการประเมินการรับรู้

ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวม ของ
หน่วยงานที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

(7) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ค่าคะแนนที่ได้ 93.81 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
และข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบ รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งคำติ
ชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ ให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย  

(8) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ค่าคะแนนที่ได้93.39 เป็นตัวชี้วัดทีม่ีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ ทำงานของหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการเปิด
โอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ แต่ทั้งนี้เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานควรรักษามาตรฐานของการดำเนินงานในแต่ละ
ตัวชี้วัด  

 

 



1.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) มี2 ตัวชี้วัด  

จุดแข็งตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ค่าคะแนนที่ได้88.78)  
เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมิน การเปิดเผยข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล พ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการ
ตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของ
หน่วยงาน  
 
2. ประเด็นทีเ่ป็นจุดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของโรงเรียนหนองแวงวิทยา 

จากผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีคะแนนรวม 91.83 ผลการ
ประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) มีคะแนนรวม 93.99 ผลการประเมินตามแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT) มีคะแนนรวม 88.14 และมีผลคะแนนรวม 91.46 แสดงถึงระบบการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนหนองแวงวิทยาที่มีมาตรการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ทั้งนี้โรงเรียนหนองแวงวิทยายังจำเป็นต้องมี
มาตรการดำเนินงานในตัวชี้วัด ดังนี้  

2.1 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีผลคะแนน 83.92 เป็นคะแนนที่มาจากประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายใน ในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน และสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพรใ่ห้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติรวมไปถึง
หน่วยงานจะต้อง มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

2.2 ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งมีผลคะแนน 87.50 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการดำเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็นคือ  

1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

ทั้งนี้ควรมีคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทำปฏิทินในการดำเนินงาน มีการกำกับติดตามการดำเนินงาน โดย
ผู้อำนวยการโรงเรียน มีการประเมินผลเป็นระยะเพ่ือปรับปรุงผลการดำเนินงานและรายงานผลการ ดำเนินงาน  



3. แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ไปสู่การปฏิบัติและมาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงาน ควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น คือ   

3.1 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
3.2 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการดำเนินงานดังตาราง ดังนี้  

ตารางท่ี 1 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำโครงการ  
- โครงการพัฒนาบุคลากร 

100,000 พ.ค.65 – มี.ค. 66 นางสาวรัตนาพร  
สมบูรณ์ 

2. การดำเนินการ  
- การประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ประเมินการพัฒนาบุคลากร  
- ประชุมโดยจัดบุคลากร สร้างความรู้ ความเข้าใจ 

- 1 ต.ค. 64 ส.ค. 65 
1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย.65 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บุคลากรทุกคน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

3. ชี้แจงและแจ้งแนวทางการพัฒนาบุคลากร การ 
ดำเนินการของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได้ 
รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

- ต.ค. 64 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

4. มีการกำกับติดตามประเมินผล และจัดทำ
รายงาน สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาของ
โรงเรียน  
- การกำกับติดตามครั้งที ่1 
- การกำกับติดตามครั้งที ่2  
- การประเมินผลครั้งที่ 1  
- การประเมินผลครั้งที่ 2  
- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนา
ของโรงเรียนครั้งที่ 1  
- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนา
ของโรงเรียนครั้งที่2 

-  
 
 
มี.ค.65 
ก.ย.65  
มี.ค.65  
ก.ย.65 
มี.ค.65  
 
ก.ย.65 

 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวรัตนาพร  
สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2  
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดทำโครงการ  
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

35,000 พ.ค.65 – มี.ค. 66 
พ.ค.65 – มี.ค. 66 

นางกนิษฐา  สุชัยสิทธิ์ 

2.การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
- ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร  
-ประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต  
-สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยจัดประชุมบุคลากร 
สร้างความรู้ ความเข้าใจ  
- การจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 

-  
1 ต.ค. 64 
ส.ค. 65 

1 ต.ค. 64-30ก.ย.65 
 

1 ต.ค. 64-30ก.ย.65 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บุคลากรทุกคน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2.การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
-จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

- 1 ต.ค. 64-30ก.ย.65 นางรุ่งทิพย์   
หาญมนตรี 

3.ชี้แจงและแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการ
เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินการของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได้
รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 

- ต.ค. 64 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

4.มีการกำกับติดตาม ประเมินผล และจัดทำ
รายงาน สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาของ
โรงเรียน  
- การกำกับติดตามครั้งที ่1  
- การกำกับติดตามครั้งที ่2  
- การประเมินผลครั้งที่ 1  
- การประเมินผลครั้งที่ 2  
- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนา
ของโรงเรียนครั้งที่ 1  
- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนา
ของโรงเรียนครั้งที่ 2 

-  
 
 

มี.ค.65  
ก.ย.65  
มี.ค.65  
ก.ย.65  
มี.ค.65  

 
ก.ย.65 

 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางรุ่งทิพย์   
หาญมนตรี 
 
 
นางรุ่งทิพย์   
หาญมนตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
ประจำปีงบประมาณ 2563 สพม.สกลนคร 

 

 



 
คำสั่งโรงเรียนหนองแวงวิทยา 

ที ่ 83/2565 
เรื่อง   มอบหมายภารกิจเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
--------------------------------------- 

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
        เพ่ือให้การเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งกรรมการ
และมอบหมายภารกิจเตรียมรับการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ 

1.1  นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ  ผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
1.2  นายเผด็จ  นามวงศ์ษา  รองผู้อำนวยการ    รองประธานกรรมการ 
1.3  นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   กรรมการ 
1.4  นายฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
1.5  นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
1.6  นางรุ่งทิพย์  หาญมนตรี         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
1.7  นางกนิษฐา  สุชัยสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

หน้าที ่   ให้คำปรึกษาและกำกับดูแลความเรียบร้อยในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน   
2.1  การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT : Internal Integrity and Transparency 
Assessment)  
 1. นางรุ่งทิพย์  หาญมนตรี   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นางสุรินทร์  อุดชุมนารี    คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นายภาณุภัทท  ดวงเพชร   คร ู   กรรมการ 
 4. นายพงศพัศ  เรืองศรี    คร ู   กรรมการ 



 5. นายภูธเนศ  บับพาน    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 3. นางสาวบารมี  ศรีผูย    คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    รับผิดชอบการดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยระบบออนไลน์ ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนหนองแวงวิทยา เป็นเวลา 1 ปีเต็ม ณ วันประเมิน  

2.2  การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT : External Integrity and Transparency 
Assessment) 

1. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางกนิษฐา  สุชัยสิทธิ์    คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาววรรณลักษณ์  แก้วบัวสา  พนักงานราชการ  กรรมการ 

4. นางสาวกนกวรรณ  เชิงหอม   เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่    รับผิดชอบการดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทางระบบออนไลน์ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน อาทิเช่น ผู้ปกครอง โดยมีผู้ปกครองอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจำนวนนักเรียน
ทั้งหมด และกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน องค์กร คู่ค้า คู่สัญญา ไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง ( รวม 45 คน ) 

2.3  การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT : Open Data Integrity and Transparency 
Assessment)  

2.3.1  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร   คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววรรณลักษณ์  แก้วบัวสา  พนักงานราชการ  กรรมการ 
4. นางสาวกนกวรรณ  เชิงหอม   เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ จัดทำไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย  
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อ o1, o2, o3, o5, o6, o7, o8, o9 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 ข้อ o13, o14, o15, o16, o17 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 ข้อ o25, o26, o27, o28 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 ข้อ o29, o30, o31, o32  
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 ข้อ o34, o35, o38 

2.3.2  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
1. นางกนิษฐา  สุชัยสิทธิ์    คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวบารมี  ศรีผูย    คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวมานิตา  เสนมา   คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวปาณิสรา  จันทร์สุข   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

 



หน้าที ่ จัดทำไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย  
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อ o4 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 ข้อ o10, 011, o12, o13, o14, o15, o16 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 ข้อ o18, o19, o20, o21, o22, o23, o24 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 ข้อ o33, o36, o37 

2.3.3 กลุ่มบริหารวิชาการ 
1. นางรุ่งทิพย์  หาญมนตรี   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสุรินทร์  อุดชุมนารี    คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นายธนานิศ  ดวงเพชร    คร ู   กรรมการ 
4. นายพงศพัศ  เรืองศรี    คร ู   กรรมการ 
5. นายภูธเนศ  บับพาน    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
6. นางสาวบารมี  ศรีผูย    คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ จัดทำไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย  
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2  ข้อ o13, o14, o15, o16 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 ข้อ o39, o40, o41, o42, o43 

2.3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 
1. นายฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์   คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นายคมกฤษ  จันทร์ตื้อ    คร ู   กรรมการ 
4. นายคณิตษรณ์  เหง้าน้อย   คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวเพลงไพลิน  สินธนันชัย   คร ู   กรรมการ 
6. นายณัฐพงษ์  โคจร    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
7. นางสาวชนิสรา  โกษาแสง   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ จัดทำไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย  
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2  ข้อ o13, o14, o15, o16 

3. ผู้ดูแลระบบของโรงเรียน (Admin โรงเรียน) 
 1. นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวมานิตา  เสนมา   คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นายคณิตษรณ์  เหง้าน้อย   คร ู   กรรมการ 
 4. นางสาวปาณิสรา  จันทร์สุข   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 5. นางสาวกนกวรรณ  เชิงหอม   เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   1. เตรียมความพร้อมระบบ ITAS  เพ่ือรองรับการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา 

2. นำไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT (o1-o43) ขึ้นในเว็บไซต์โรงเรียนหนองแวงวิทยา ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
จนกระท่ังรับการประเมิน 



4. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารข้อมูล OIT  
1. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ       ประธานกรรมการ 
2. นางกนิษฐา  สุชัยสิทธิ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ         รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
4. นายฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป       กรรมการ 
5. นางรุ่งทิพย์  หาญมนตรี         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ตรวจสอบข้อมูลตามแบบประเมิน OIT และอนุมัติการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียนหนองแวงวิทยาได้
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งรับการประเมิน 

             ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
หากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้  ให้รายงานคณะกรรมการอำนวยการทราบเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 
      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565     

               
   ( นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ ) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล 
เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมลูที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 

ของสถานศึกษาให้สาธารณชนไดร้บัทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมลูพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสมัพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมลู (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบตัิงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑก์ารบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และ (5) การส่งเสรมิความโปร่งใสในสถานศึกษา ได้แก่ การจดัการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมสี่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ ข้อมูล 

ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของสถานศึกษา  

ตัวช้ีวัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน สอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารทั่วไป และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บรหิารของสถานศึกษา  

o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์  
และที่อยู่ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 

o3 อำนาจหน้าที ่ o แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด 
o4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ 

แผนพัฒนาสถานศึกษา 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี  

o มีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตรห์รือแนวทางเป้าหมาย 
และตัวช้ีวัด  
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีพ.ศ. 2565 

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการตดิต่อ ดังนี ้ 
o ที่อยู่หน่วยงาน  

o หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถตดิต่อได้  
o หมายเลขโทรสาร (ถ้าม)ี  

o ที่อยู่ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถตดิต่อได ้

o แผนที่ตั้งสถานศึกษา 
o6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 

อย่างน้อยประกอบด้วย  

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม  

- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  

- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  



การประชาสัมพันธ ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ 

ของหน่วยงาน 

o เป็นข้อมลูข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
o8 Q&A o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมลูต่าง ๆ ได้ 

และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผูส้อบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้ 
สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-
ตอบ Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

o9 Social Network o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

ตัวชี้วัดย่อยที ่9.2 การบริหารงาน  

การดำเนินงาน 
o10 แผนดำเนินงานประจำป ี o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปีงบประมาณ 

o มีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่
ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ  
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o11 รายงานการกำกับ ติดตาม  

การดำเนินงาน ประจำปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนนิงานตามแผนดำเนินงานประจำปใีนข้อ o10 

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกา้วหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการ
ดำเนนิการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน  
o สามารถจดัทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูล
ครอบคลมุในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o12 รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำป ี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  
o มีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ปญัหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การปฏิบัติงาน 
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีบุคลากรในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

o มีข้อมลูรายละเอียดของการปฏบิัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย คูม่ือการปฏิบตัิภารกิจงาน 4 

ด้าน สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 

การให้บริการ 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ 

ให้บริการ 

o แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มอืแนวทางการปฏิบัติที่ผูร้ับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรบับริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  

o มีข้อมลูรายละเอียดของการปฏบิัติ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน
การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผูร้ับผิดชอบ
การให้บริการ 

o หน่วยงานจะต้องเปดิเผยอย่างนอ้ย 1 คู่มือ 
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 



o สามารถจัดทำข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูล
ครอบคลมุในระยะเวลา  6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 

o16 รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
o17 E–Service o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมลูหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกบัภารกิจของหน่วยงาน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 

o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกัของหน่วยงาน 

หมายเหตุ: บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานสำหรับ หน่วยงานที่มีการปฏิบตัิงาน
หรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือ การให้บริการที่มีความสำคญัต่อ ภารกจิของหน่วยงาน หมาย
เหตุ : E-Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าท่ี ภารกิจของหนว่ยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 
Smart OBEC, My office, AMSS++ หรอืโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีการปฏบิัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมที่ใช้ในระบบสำนักงานอัจฉริยะ 
โดยการนำเทคโนโลย ีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้มาประยุกต์ใช้ในสำนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถ
ทำงาน ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำป ี

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ 

o มีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย  

o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
o19 รายงานการกำกับติดตาม 

การใช้จ่ายงบประมาณ  

รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนนิงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีในข้อ o18  

o มีข้อมลูรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความกา้วหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ  

o สามารถจดัทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูล
ครอบคลมุในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณประจำป ี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี 

o มีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ 
o21 แผนการจดัซื้อจัดจา้ง  

หรือแผนการจัดหาพสัด ุ

o แสดงแผนการจัดซื้อจดัจ้างหรือแผนการจดัหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  

o เป็นข้อมลูการจดัซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีการจัดจ้างวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจา้งที่กฎหมายไม่ได้
กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจดัซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิม่เติมโดยละเอียดหรือ
เผยแพร่ว่าไมม่ีการจดัซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว 

o22 ประกาศตา่ง ๆ เกีย่วกับ  

การจัดซื้อจดัจ้างหรือ  

การจัดหาพสัด ุ

o แสดงประกาศตามทีห่น่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้าง 

และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น  

o เป็นข้อมลูการจดัซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



o23 สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้าง  

หรือการจดัหาพัสดุรายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)  

o มีข้อมลูรายละเอียดผลการจัดซือ้จัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานท่ีซื้อหรือจ้าง วงเงิน 

ที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซือ้หรือจ้าง รายชื่อผูเ้สนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 

o จำแนกข้อมลูเป็นรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

หมายเหตุ กรณีไม่มีการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจดัซื้อจัดจ้างใน
เดือนนั้น 

o24 รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้าง 

หรือการจดัหาพัสดุประจำป ี

o แสดงผลการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

o มีข้อมลูรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจดัจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดย่อยที ่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o25 นโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ บังคับในหน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสดุ หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กำหนดในนาม
ของหน่วยงาน 
 

o26 การดำเนินการตามนโยบาย  

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการดำเนินการที่มคีวามสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบรหิารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ 025  

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
o27 หลักเกณฑ์การบริหาร  

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ ในสถานศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย  

o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  

o การพัฒนาบุคลากร  

o การประเมินผลการปฏิบัติงานบคุลากร  

o การให้คณุให้โทษและการสรา้งขวัญกำลังใจ 

หมายเหตุ กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงานสามารถ
นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

o28 รายงานผลการบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำป ี

o แสดงผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

o มีข้อมลูรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดย่อยที ่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



o29 แนวปฏิบัติการจัดการ  

เรื่องร้องเรียนการทุจรติ  

และประพฤติมิชอบ 

O แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้อง กับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรในหนว่ยงาน 

o มีข้อมลูรายละเอียดของการปฏบิัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยรายละเอยีดวิธีการ 

ที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

การทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา ผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยแยกต่างหากจากช่องทาง
ทั่วไป เพ่ือเป็นการคุม้ครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  

o สามารถเขา้ถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกัของหน่วยงาน 
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน  

การทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบประจำป ี

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน  

มีข้อมลูความกา้วหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบอย่างน้อยประกอบด้วย 
จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ  

o สามารถจดัทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ กรณีไม่มเีรื่องร้องเรยีนให้ระบุว่า ไมม่ีเรื่องร้องเรียน 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
o32 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 

O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงานผา่นทางช่องทางออนไลน์  
o สามารถเขา้ถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกัของหน่วยงาน 

o33 การเปิดโอกาสให้เกดิการมี
ส่วนร่วม 

O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดิโอกาส ใหบุ้คคลภายนอกได้มสี่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวชี้วดัที่ 10 การป้องกันการทุจรติ เปน็ตัวชี้วัดที่มีวัตถปุระสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจบุันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพือ่เปิดเผยการ
ดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจรติ ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกนัการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ไดแ้ก ่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้น แสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่
การปฏิบัตอิยา่งเป็นรูปธรรม  
ตัวชี้วัดที ่10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี ้
ตัวชี้วัดย่อยที ่10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  

เจตจำนงสจุริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
o34 เจตจำนงสจุริตของผู้บริหาร 

และนโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) 

เจตจำนงสจุริตของผู้บริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบตัิหน้าที่และบรหิารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจรติ โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 

ของสถานศึกษา) 
o จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

O แสดงนโยบายว่า ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ  



(No Gift Policy) (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศกึษา) 
o จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

o จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสรา้งวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจดัอบรมให้ความรู้ การจดัทำ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เปน็ต้น 

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมสี่วนร่วมของผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจบุัน  

o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคญักับการปรบัปรุงพัฒนา 
และส่งเสรมิสถานศึกษาด้านคณุธรรมและความโปร่งใส  

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
o36 การประเมินความเสีย่ง 

การทุจริตประจำป ี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบตัิ หน้าท่ีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ของหน่วยงาน 

o มีข้อมลูรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น  

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการ  

ความเสีย่งการทุจรติ 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสีย่ง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ของหน่วยงาน 

o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร
จัดการความเสีย่งตามข้อ o36  

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของสถานศึกษาท่ีแสดงถึง การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านยิมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ  
มีจิตสำนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กจิกรรม 

O เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง 
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนป้องกันการทุจริต 
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริตประจำป ี

o แสดงแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสจุริต ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงาน 

o มีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ/โครงการ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ  
o เป็นแผนฯ/โครงการฯ ที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o40 รายงานการกำกับติดตาม  

การดำเนินการป้องกัน การ
ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการ
โรงเรียนสุจริต ตามข้อ o39  

o มีข้อมลูรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการ 

แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน  



o สามารถจดัทำข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดอืนที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o41 รายงานผลการดำเนินการ 

ป้องกันการทุจริตประจำป ี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หรอืโครงการโรงเรียนสุจริต  

o มีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นการรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในหน่วยงาน 
o42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายใน 

หน่วยงาน* 

o แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

o มีข้อมลูรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเดน็ท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุด
แข็งที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นท่ีมีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ  

o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะหไ์ปสู่การปฏิบตัิหรือมาตรการเพื่อการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดีขึน้ ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะหผ์ลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตา่งๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนด 

ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบตัิ การกำหนดแนวทางการ
กำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัตแิละการรายงานผล  

o43 การดำเนินการตาม 

มาตรการส่งเสรมิคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายใน 

หน่วยงาน* 

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

o มีข้อมลูรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษาในข้อ o42 ไปสู่การปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม  

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 

หมายเหตุ: สถานศึกษาที่ยังไม่ได้รบัการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่นำข้อ 042-043 มาคิดคะแนนเนื่องจากเป็นการประเมิน ในปีแรกของสถานศึกษา 


