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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน 
ของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 

ที่มา 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สถานศึกษาเกิดความตระหนัก และนำกรอบการประเมินไปดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลหรือข่างสารสาธารณะในครอบรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำคัญที่จะ
นำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานและการวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้ งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ 
ตัวช้ีวัดการประเมิน 
 ตัวชี้วัดการประเมินจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในสถานศึกษา (Internal Integrity and Transparency : 
IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาได้มีโอกาสสะท้องและแสดงความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันทุจริต 



เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในตัวชี้วัด คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
และการปรับปรุงระบบการททำงาน 

3. แบบตรวจการเปิด เผยข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ในตัวชี้วัด การ
เปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าระบบ ITA Online 

ขนาดตัวอย่าง จำนวนไม่น้อยกว่า 84 คน 
การเก็บข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 

2. มีส่วนได้ส่วนเสียภายนออก (EIT)  
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนออก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสานศึกษา
นับตั้งแต่ในปีที่ทำการประเมิน 

ขนาดตัวอย่าง จำนวนไม่น้อยกว่า 84 คน 
การเก็บข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วย 

3. โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม (สำหรับ OIT) 
 การเก็บข้อมูลของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม โดยตอบแบบสำรวจจำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ 

การตอบแบบสำรวจ OIT ซึ่งมีเนื้อหา ข้อความ หรือลิงค์สำหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่แต่ละข้อคำถาม
กำหนด  



การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบIIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อคำถาม 
คะแนน เฉลี่ ย ของข้ อ
คำถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนน เฉลี่ ย ของข้ อ
คำถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - 
คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดย่อยใน 

ตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบ

สำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบ 

สำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบ 

สำรวจ 
น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว 
 
คะแนนและระดับการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับการ
ประเมิน Z(Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00-100 AA 

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

0-49.99 F 

คะแนนของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ปีงบประมาณ 2563 
 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ได้เข้าร่วมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน แสดงรายละเอียดดังตาราง 



ตารางแสดงสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรยีนก้างปลาวิทยาคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ลำดับ ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได ้ เครื่องมือ 
คะแนน

เครื่องมือ 
ค่าน้ำหนัก 

คะแนนหลัง
ถ่วงน้ำหนัก 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 89.98 

IIT 83.45 30 25.03 

2 การใช้งบประมาณ 78.07 
3 การใช้อำนาจ 90.72 
4 การ ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ขอ ง

ราชการ 
77.17 

5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

81.29 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 82.82 

EIT 79.69 30 23.91 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.97 
8 การปรับปรุงระบบการ

ทำงาน 
79.29 

9 การเปิดเผยข้อมูล 90.56 
OIT 95.28 40 38.11 

10 การป้องกันทุจริต 100 
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 81.05 

ระดับผลการประเมิน (Rating Score) A 
 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกรายเครื่องมือ 

ที ่ เครื่องมือ คะแนน หมายเหตุ 
1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 

and Transparency Assessment : IIT) 
83.45  

2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

79.69  

3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

95.28  

เฉลี่ย 83.76  
 
 


