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คำนำ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กำหนดเป้าหมายสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ
และทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใส  
และเป็นธรรม รวมทั้ง กำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุก
จิตสำนึก การเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุก
ระดับ 2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรม 
ที่ส่อไปในทางทุจริตและ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานเพื่อจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ได้เริ่ม
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการ
ประเมินในรูปแบบออนไลน์ โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับ
แบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซต์สถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT) ซึ่ง
ผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับการประเมินและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการนำผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติต่อไป 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จนบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ ณ 
โอกาสนี ้
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สารบัญ 

 

  หน้า 
คำนำ   
สารบัญ   
บทสรุปผู้บริหาร   
บทที่ 1 บทนำ   
 ความเป็นมา 1 
 แนวทางการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online 4 
บทที่ 2 วิธีการประเมิน   
 1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน 6 
 2. รายละเอียดการประเมนิ ITA 7 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน   
 1. ตัวชี้วัดการประเมิน 25 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 26 
 3. กลุ่มประชากร กลุ่มตวัอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 26 
 4. การประมวลผลคะแนน 28 
 5. คะแนนและระดับผลการประเมิน 28 
 6. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 29 
 7. ขัน้ตอนการประเมิน 31 
บทที่ 4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
 1.  ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 37 
 2. ผลการประเมินในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 37 
 3. การจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

    ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
43 

 4. การจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จำแนกตามแหล่งข้อมูล 

46 
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สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 
 5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  

    ออนไลน์ รายสหวิทยาเขต 
55 

 6. ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  
    ออนไลน์ จำแนกตามตัวชี้วดัการประเมิน 

60 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

    ออนไลน ์
74 

 2. อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
    ออนไลน ์

79 

 3. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของ 
    สถานศึกษาออนไลน ์

80 

 4. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
    ออนไลน ์

81 

ภาคผนวก  
 - รายชื่อคณะทำงาน  
 - ผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 66 โรงเรียน 
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สารบัญตาราง 

ตารางที ่  หน้า 
2.1 รายละเอียดการประเมิน ITA 7 
3.1 รายละเอียดการประมวลผลคะแนน ITA 28 
3.2 ระดับผลการประเมิน ITA 28 
3.3 กรอบระยะเวลาการประเมิน ITA และรายละเอียดขั้นตอนการประเมิน 31 
4.1 เปรียบเทียบตัวช้ีวัดการประเมินที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ.2561-2568) 

39 

4.2 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งขอ้มลู) 

41 

4.3 การจัดอันดบัคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

44 

4.4 คะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแหล่งข้อมลู
การประเมิน 

47 

4.5 คะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามตัวชี้วัด 

50 

4.6 สรุปภาพรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จำแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน 

60 

4.7 การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 

71 
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สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี  หน้า 
3.1 แผนภาพแสดงภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
30 

4.1 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขต
พื้นที่การศกึษา (วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวช้ีวัด) 

38 

4.2 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขต
พืน้ที่การศึกษา (วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของแตล่ะแหล่งขอ้มูล) 

41 

4.3  ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (จำแนกตามระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน) 

42 

4.4 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ในภาพรวมของสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 1 

55 

4.5 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ในภาพรวมของสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 2 

56 

4.6 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ในภาพรวมของสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 3 

57 

4.7 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ในภาพรวมของสหวิทยาเขตชุมพร เขต 1 

58 

4.8 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ในภาพรวมของสหวิทยาเขตชุมพร เขต 2 

59 

4.9 ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวช้ีวัดการปฏิบัติ
หน้าที่ 

61 
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สารบัญแผนภาพ (ต่อ) 

แผนภาพท่ี  หน้า 
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บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและนำข้อเสนอแนะไปจัดทำ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำผล            
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากร 
ในสถานศึกษา ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 66 แห่ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 
25 คน และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา จำนวน 66 แห่ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 25 คน 
โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต  

สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
สรุปผลได้ดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศกึษาออนไลน ์
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวม
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.76 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส       
ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 97.15                
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 53.22 

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 
  ตัวชี้วดัที ่1 การปฏิบัติหนา้ที่   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.15 อยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วดัที ่2 การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.47 อยูใ่นระดับ A 
  ตัวชี้วดัที ่3 การใช้อำนาจ    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.66 อยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วดัที ่4 การใช้ทรพัยส์ินของราชการ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.05 อยู่ในระดับ A 
   ตัวชี้วดัที ่5 การแก้ไขปัญหาการทจุรติ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.91 อยูใ่นระดับ A 

ตัวชี้วดัที ่6 คุณภาพการดำเนินงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.13 อยูใ่นระดับ A 
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  ตัวชี้วดัที ่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 91.13 อยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วดัที ่8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 91.27 อยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วดัที ่9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 81.24 อยู่ในระดับ B 
  ตัวชี้วดัที ่10 การป้องกันการทจุรติ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 53.22 อยูใ่นระดับ D 

1.3 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ AA จำนวน 5 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 7.58 ผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ A มีจำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.81                
ผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ B มีจำนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.93 ส่วนผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์
การประเมินระดับ C มีจำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.15 และผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ D            
มีจำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.52 

 1.4 ผลการจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ พบว่า มีสถานศึกษาที่ได้คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา สูงสุด 10 แห่งแรก ดังนี้ (1) โรงเรียนเมืองหลังสวน (2) โรงเรียนชลธารวิทยา (3) โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี (4) โรงเรียนนาสักวิทยา (5) โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา (6) โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
(7) โรงเรียนน้ำรอบวิทยา (8) โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา (9) โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา และ (10) โรงเรียน              
คีรีรัฐวิทยาคม 

2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์  

2.1 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต
จากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากในระยะเวลาที่รวดเร็ว รัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัส มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากและ
มีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องงดจัดอบรมการประเมิน ITA ให้กับ
ผู้รับผิดชอบจากสถานศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกณฑ์ในการประเมินประจำปีน้ี 

2.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
บุคลากรของสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินงาน เรียนรู้และปรับวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องให้
ความสำคัญและเตรียมความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีความคาบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในการประเมิน ITA Online  

2.3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดการประเมินและประเด็นย่อยในการพิจารณาบางรายการ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร ได้จัดส่งข้อมูลแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA Online ไปยัง           
ทุกโรงเรียนในสังกัด และได้จัดประชุม VDO Conference เพื่อชี้แจงแนวทางและปฏิทินการประเมินฯ                
ให้สถานศึกษาได้รับทราบ แทนการจัดอบรมสัมมนาดังกล่าว และในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในตัวชี้วัด            
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การป้องกันการทุจริต มีประเด็นการประเมินเพิ่มจาก 41 เป็น 43 ข้อ ซึ่งสถานศึกษาต้องศึกษาและทำความ
เข้าใจด้วยตนเอง จึงอาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน   

2.4 สถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่มหรือการรวมตัว
ของคนหมู่มากได้ รวมถึงดำเนินการมาตรการ Work From Home และการปรับลดเวลาและวันทำงานของ
บุคลากร เน่ืองจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว ส่งผลให้การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
แก่บุคลากรในสถานศึกษา มีอุปสรรคในการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบ จึงส่งผลต่อความพร้อมและความ
ต่อเน่ืองในการรับการประเมิน ITA Online  

3. ข้อเสนอแนะการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ 

 3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการจัดอบรมการประเมินให้กับผู้ รับผิดชอบ               
การประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา ให้มีความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมในการใช้งานระบบ ITA Online อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขายผลการ             
นำเครื่องมือ ITA Online ไปใช้ในการประเมินสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย 

1) ผู้รับผิดชอบโครงการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา 
2) ที่ปรึกษาการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา 
3) วิทยากรให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Coach) 
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บทที่ 1 บทนำ 

ความเป็นมา 

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง            
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ                
ทั่ วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่ เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบ                  
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส                
ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและ                  
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหาร                
การจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวย
ความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมี
มาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหาร
จัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือ
เป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถ
ยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศ
ลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงาน                
ในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

 การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและ           
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
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 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนด 
ค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนข้ึนไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรม 
ที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงาน 
ที่นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำนวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม
การประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้ วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน                        
มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมิน
โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เปน็แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ                
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัย
เรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถป้องกัน             
การทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินการ 
และมุ่งเน้นการร่วมดำเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการ
ที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และนำผลการประเมินไป ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะ             
การแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกัน 
การทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมาก
เกนิไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 
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แนวทางการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สำหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้กรอบแนวทาง      
การประเมินเช่นเดียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผล
การประเมินตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
อย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการ
ประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

  แต่เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ 
ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อ 
เพิ่มขึ้นจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุม 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการปรับลดเวลาและวันทำงาน 
ของบุคลากรในสังกัดเพ่ือป้องกันควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัด 
จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน                 
ณ ที่พักอาศัยเลื่อนการจัดประชุมการฝึกอบรมหรือการสัมมนาต่างๆออกไปงดการจัดการเรียนการสอนและ 
กิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่ม และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
อย่างเคร่งครัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์เพื่อสนองตอบมาตรการสำนักงาน             
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นโดยปรับรูปแบบจากการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เปลี่ยนเป็น  
  - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ให้กับสถานศึกษา       
เพื่อเตรียม รับการประเมิน ITA Online  
 - การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ 
ของสถานศึกษาเพื่อเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแบบวัด                 
ที่สอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ให้สาธารณชนได้รับทราบ  
  - การปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา  
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อการกำหนดกลไก 
และกระบวนการในการขับเคล่ือนแนวทาง การประเมิน ITA Online ในปีน้ี โดยสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ออกแบบระบบเพ่ือให้สามารถรองรับการประเมินสถานศึกษา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ 
ในการนำผลท่ีได้จากการประเมิน ITA Online มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online  

 ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online จำเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกัน
ขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ที่กำหนด ประกอบด้วย 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยศูนย์กลางในการกำกับติดตาม 
การประเมิน ITA Online โดยมีหน้าที่กำหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในภาพรวม รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์
ต่างๆ ในการประเมิน การกำกับติดตามการประเมินและการดำเนินการต่อผลการประเมิน เพื่อนำเสนอต่อ 
สำนักงาน ป.ป.ช. 

 สำนักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทในการร่วมกำหนดแนวทางและร่วมกำกับติดตามการประเมิน 
รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆ ในการประเมิน 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยย่อยในการดำเนินการประเมินคุณธรรม          
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยมีหน้าที่กำหนดกลไกและกระบวนการ        
ในการขับเคลื่อนการประเมินสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 สถานศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กำหนดให้โรงเรียนทั้งหมด จำนวน 66 
โรงเรียน เข้ารับการประเมิน   

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในปีนี้ ถือเป็นการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมา
ใช้ในการประเมินสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร                    
ในรูปแบบออนไลน์เป็นปีที่ 2 หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเครื่องมือการประเมินอย่างต่อเน่ืองในการประเมิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจนประสบผลสำเร็จ โดยการประเมินผ่านระบบ ITA Online 
ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก 
ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูลและคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์               
ในครั้งนี้ จะทำให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และนำกรอบการประเมินที่กำหนดไปดำเนินการจัดทำ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุง
หน่วยงานและการวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคตอีกด้วย 
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บทที่ 2  วิธีการประเมิน 

1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกบัการประเมิน 

 
 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับ               
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่ อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ                   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็น
การสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้
ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจรติ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิด
ความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้การประเมิน            
มีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการ
ทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกตัวชี้วัดออกเป็น 
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. รายละเอยีดการประเมิน ITA 

ตารางที่ 2.1 รายละเอียดการประเมิน ITA จำแนกตามตัวชีว้ัด  

ตัวชี้วัดที ่ เครื่องมือ ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
1.การปฏิบัติหน้าที ่ IIT 1. บุคลากรในสถานศกึษาของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ

แก่ผูม้าติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
   ▪ เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 
   ▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน ปฏิบัตงิาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กบัผู้มาติดต่อที่รู้จกัเป็นการ 
ส่วนตัวอยา่งเท่าเทยีมกนั มากน้อยเพียงใด 
3. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีพฤตกิรรมในการ
ปฏิบัตงิาน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 
   ▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน 
   ▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธรุะส่วนตวั 
   ▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
4. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง
ดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดตอ่ เพื่อแลกกับการปฏิบัตงิาน  
การอนุมัต ิอนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรพัย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 
5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันใน
โอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้  
หรือไม่ 
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรพัย์สิน 
 

6 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่ เครื่องมือ ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 

   ▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทงิ เป็นต้น 
6. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ 
แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรา้งความสัมพันธ ์
ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรพัย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 

2.การใช้งบประมาณ IIT 7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำปี              
ของสถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด 
8. สถานศึกษาของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
   ▪ คุ้มค่า 
   ▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
9. สถานศกึษาของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากน้อยเพียงใด 
10. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา คา่วัสดอุุปกรณ์                  
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
11. สถานศึกษาของท่าน มีการจัดซื้อจดัจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพสัดุในลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 
   ▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   ▪ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
 
 
 
 
 

6 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่ เครื่องมือ ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
12. สถานศึกษาของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
   ▪ สอบถาม 
   ▪ ทักทว้ง 
   ▪ ร้องเรียน 

3. การใช้อำนาจ IIT 13. ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอยา่งถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารบั 
การฝึกอบรม การศกึษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระสว่นตัว 
ของผู้บังคับบัญชา มากนอ้ยเพียงใด 
17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ 
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
18. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาของท่าน 
มีลักษณะดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 
   ▪ ถูกแทรกแซงจากผูม้ีอำนาจ 
   ▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง 
   ▪ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

6 ข้อ 

4. การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

IIT 19. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเอาทรพัย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรอืนำไปให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ  
ไปใช้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของท่าน มีความสะดวก  
มากน้อยเพียงใด 
 
 

6 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่ เครื่องมือ ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการ 
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรพัย์สิน          
ของราชการไปใช้ โดยไมไ่ด้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากสถานศกึษาของทา่น มากน้อยเพียงใด 
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของสถานศึกษาของท่าน เกีย่วกับ    
การใช้ทรพัย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
24. สถานศึกษาของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรพัย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

5. การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

IIT 25. ผู้บริหารสงูสดุของสถานศึกษาของท่าน 
ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
26. สถานศึกษาของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปน้ี 
หรือไม่ 
    ▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธภิาพ 
    ▪ จดัทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสถานศึกษา 
27. ปัญหาการทุจรติในสถานศึกษาของท่าน ไดร้บั 
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 
28. สถานศึกษาของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปน้ี  
ต่อการทุจริตในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด 
    ▪ เฝา้ระวังการทุจริต 
    ▪ ตรวจสอบการทุจรติ 
    ▪ ลงโทษทางวินัย  เมื่อมีการทจุรติ 
29. สถานศึกษาของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบ 
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจรติ 
ในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด 

6 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่ เครื่องมือ ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
30. หากทา่นพบเห็นแนวโน้มการทุจรติที่จะเกิดขึ้น 
ในสถานศึกษาของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปน้ี อย่างไร 
    ▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
    ▪ สามารถตดิตามผลการร้องเรียนได้ 
    ▪ มั่นใจว่าจะมกีารดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
    ▪ มั่นใจว่าจะปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 
 

6. คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

EIT 1. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ทา่น ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
    ▪ เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 
    ▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ใหบ้ริการแก่ทา่น กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อยา่งเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 
3. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านตดิต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ            
การดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 
4. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผา่นมา ท่านเคยถูกบุคลากรใน
สถานศึกษาที่ท่านติดตอ่ ร้องขอใหจ้่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปน้ี 
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมตัิ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม ่
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรพัย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 
5. สถานศึกษาทีท่่านตดิต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 
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จำนวน

ข้อคำถาม 
7. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

EIT 6. การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาที่ท่านติดตอ่มีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
    ▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
    ▪ มีช่องทางหลากหลาย 
7. สถานศึกษาทีท่่านตดิต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
8. สถานศกึษาทีท่่านตดิต่อ มีช่องทางรับฟังคำตชิมหรือ
ความคดิเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่
9. สถานศึกษาทีท่่านตดิต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม 
เมื่อมขี้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 
10. สถานศึกษาทีท่่านตดิต่อ มชี่องทางให้ผู้มาตดิต่อ
ร้องเรียนการทุจรติของบุคลากรในสถานศึกษา หรือไม ่

5 ข้อ 

8. การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

EIT 11. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านตดิต่อ มีการปรบัปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 
12. สถานศึกษาทีท่่านตดิต่อ มกีารปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บรกิารให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 
13. สถานศึกษาทีท่่านตดิต่อ มกีารนำเทคโนโลยมีาใช้ใน
การดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม ่
14. สถานศึกษาทีท่่านตดิต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
สถานศึกษาให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
15. สถานศึกษาทีท่่านตดิต่อ มกีารปรับปรุงการดำเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 
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ข้อคำถาม 
9. การเปิดเผย
ข้อมูล 
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

เว็บไซต์
สถานศึกษา 

1. โครงสร้าง 
    - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่ง
ส่วนงานภายใน สอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ขอ้มูลผู้บริหาร 
    - แสดงข้อมูลของผู้บริหารของสถานศึกษา อย่างน้อย
ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศพัท ์
และที่อยูไ่ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
3. อำนาจหน้าที ่
    - แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่
กฎหมายกำหนด 
4. แผนยุทธศาสตร ์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 
    - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ
มากกวา่ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง
เช่น ยุทธศาสตร ์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 
5. ข้อมูลการติดต่อ 
    - แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 1) ที่อยู่สถานศึกษา 2) 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 3) หมายเลขโทรสาร 
(ถ้ามี) 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถ
ติดต่อได้ 5) แผนที่ตั้งของสถานศึกษา 
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ           
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
   - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 
 - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

33 ข้อมูล 
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ข้อคำถาม 
 - 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
และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 
(ออกตาม มาตรา35 พรบ .ระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ)  
 - กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
7. ข่าวประชาสัมพันธ ์
    - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา 
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขั้นในปี พ.ศ.2564 
8. Q & A 
    - แสด งต ำแห น่ งบ น เว็ บ ไซ ต์ ขอ งสถาน ศึ กษ าที่
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ
สถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น 
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น  
9. Social Network 
    - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกาที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา 
ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  

http://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu3.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act009.pdf
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9.2 การบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

10. แผนดำเนินงานประจำปี 
     - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 
1 ปี  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ ใช้ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี 
พ.ศ. 2564 
11. รายงานการกำกับ ตดิตามการดำเนินงาน ประจำปี  
รอบ 6 เดือน 
    - แสดงความก้าวหน้ าในการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงานประจำป ีมีเน้ือหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า  
อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 
เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี 
พ.ศ. 2564 
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำป ี
     - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
มีข้ อมู ลรายละเอียดสรุปผลการดำเนิ นงาน อย่ างน้ อย
ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เปา้หมาย และเป็นรายงานผลขอบปี พ.ศ. 2563 
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
      - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากร             
ในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน                 
มี ข้อมู ลรายละเอียดของการปฏิบั ติ งาน  อย่ างน้ อย
ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างไร  
 
 
 

 



 
  
                                                                     หน้า 16 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ITA Online 2021 

 

ITA Online 2021 

ตัวชี้วัดที ่ เครื่องมือ ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
      - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ
หรือติดต่อกับสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
การให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ  ระยะเวลาที่ ใช้ ในการ
ให้บริการ ผู้รับผิดชอบการให้บริการ  
15. ข้อมูลเชิงสถิติการใหบ้ริการ 
      - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศกึษา เป็น
ข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรกิาร 
      - แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ
สถานศึกษา และเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ                  
พ.ศ.2562 
17. E–Service 
      - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
กับสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ และสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง           
ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ 
 

เว็บไซต์
สถานศึกษา 

 
 
 

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี
      - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา           
ที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย และเป็นแผนที่มี
ระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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19. รายงานการกำกับตดิตามการใช้จา่ยงบประมาณ  
ประจำปีรอบ 6 เดือน 
      - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้
จ่ า ย งบ ป ร ะ ม าณ ป ระ จ ำปี  มี ข้ อ มู ล ร าย ล ะ เอี ย ด
ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นข้อมูล            
ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี
      - แสดงผลการดำเนิ น งานตามแผนการใช้ จ่ าย
งบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  อย่างน้อยประกอบด้วย  ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย และเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจดัหาพัสด ุ
      - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างหรอืการจัดหา
พัสด ุ
      - แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  และเป็นข้อมูล             
การจัดซื้อจัดจ้างในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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23. สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจดัหาพัสดุรายเดือน 
     - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ 
สขร.1) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย
ประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคา
กลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่
เสนอ ผู้ ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผล ที่  
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้างในเดือนนั้น) และเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย  6 
เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
24. รายงานผลการจดัซื้อจัดจา้งหรือการจดัหาพสัดุ
ประจำป ี
     - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา มีข้อมูล
รายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้              
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ 
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรพัยากร
บุคคล 
 

เว็บไซต์
สถานศึกษา 

 

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     - เป็ นน โยบายหรือแผนการบริห ารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์  เพื่อ
ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและ 
มีคุณธรรม และเป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของ
สถานศึกษา 
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ข้อคำถาม 
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 
      - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แสดง
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผน
กำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา  และ
เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 25  
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      - แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 อย่างน้อยประกอบด้วย  
   o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
   o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
   o การพัฒนาบุคลากร  
   o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
   o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
ประจำป ี
      - เป็นรายงานผลของปี งบประมาณ  พ .ศ .2563 
แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูล
รายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย      
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 



 
  
                                                                     หน้า 20 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ITA Online 2021 

 

ITA Online 2021 

ตัวชี้วัดที ่ เครื่องมือ ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
9.5 การส่งเสริม
ความโปร่งใส 
 

เว็บไซต์
สถานศึกษา 

 

29. แนวปฏิบัติการจดัการเรื่องร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 
     - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ
วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ  
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
      - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
บุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยก
ต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของ     
ผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบประจำป ี
      - แสดงข้อมูลสถิติ เรื่ องร้องเรียนการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา มีข้อมูล
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น 
จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า ไม่มี
เรื่องร้องเรียน) และเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 
เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข้อคำถาม 
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
      - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 
33. การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนรว่ม 
     - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดำเนินการ           
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

10. การป้องกันการ
ทุจริต 
   10.1 การ
ดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์
สถานศึกษา 

 

34. เจตจำนงสุจรติของผู้บริหาร 
     - แสดงเน้ือหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยผู้บริหาร
สูงสดุคนปัจจุบันของสถานศึกษา 
35. การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 
     - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมี             
ส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดำเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

10 ข้อมูล 
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ข้อคำถาม 
 
 
 
 
 

36. การประเมินความเสีย่งการทจุรติประจำป ี
     - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ อาจก่อให้ เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้ เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยช น์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียด
ของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง 
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ           
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น และเป็นการ
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
37. การดำเนินการเพื่อจดัการความเสี่ยงการทจุรติ 
     - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้ เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา เป็นกิจกรรมหรือการ
ดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ
บริห ารจัดการความ เสี่ ย งตามข้อ  36 และเป็ นการ
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
38. การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 
     - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของสถานศึกษา            
ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของ
สถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และเป็นการ
ดำเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุรติ  
     - แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการ
โรงเรียนสุจริตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา              
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุ่จริต
หรือโครงการโรงเรียนสุจริต ยกตัวอย่างเช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น และเป็น
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แผนปฏิบัติการป้องกันการุ่จริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต
ที่มีระยะเวลาบงัคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
40. รายงานการกำกับตดิตามการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำป ีรอบ 6 เดือน 
     - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามข้อ 
39 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น และ 
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
   - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต มีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ
ดำ เนิ น การ  โค รงก ารหรือกิ จก รรม  ผลการใช้ จ่ าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายและใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกัน
การทจุรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์
สถานศึกษา 

 

42. มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
     - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่ วนที่ มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  
ประเด็ นที่ จะต้องพัฒ นาให้ดี ขึ้ น  แนวทางการนำผล               
การวิ เคราะห์ ไปสู่ การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น                  
มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผล          
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ตัวชี้วัดที ่ เครื่องมือ ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวน

ข้อคำถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ 
ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การกำหนดขั้นตอนหรือวิ ธีการปฏิบั ติ  การกำหนด                 
แนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น 
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
     - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา มีข้อมูล
รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 
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บทที่ 3 ระเบียบวธิีการประเมิน 

 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบ
ระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะหน่วย                
ที่ต้องนำเครื่องมือการประเมิน ITA Online ไปใช้ และสถานศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้องรับการประเมิน ITA 
Online จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึง
ความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการนำข้อมูลไปสู่
การปรับปรุงสถานศึกษาที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 สำหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดการประเมิน 
 ตัวชี้วดัการประเมิน จำแนกออกเป็น 10 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที ่
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรพัย์สนิของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 



 
  
                                                                     หน้า 26 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ITA Online 2021 

 

ITA Online 2021 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี ้
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
สถานศึกษาตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปญัหาการทุจริต 
 2) แบบวั ดการรั บรู้ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภาย นอก  (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อสถานศึกษาที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของสถานศึกษา 
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

3. กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2021 
     การกำหนดขนาดตัวอย่างข้ันต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 
50 ตัวอย่าง กรณีสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในทั้งหมด 
     การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) 
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา 
นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 
     การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู) ตัวแทนผู้ปกครอง
อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา (ไม่รวม
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู) ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง 
ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง  
     การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู ้EIT ด้วยตนเอง 
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 3) เว็บไซต์สถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT) 
     เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสถานศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสำรวจ หน่วยงานละ 1 ชุด 
     การตอบแบบสำรวจ OIT ในแต่ละข้อคำถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาระบุ URL 
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล 
โดยสถานศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URLในแต่ละข้อ 

    กรณีที่สถานศึกษามีข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็น ทำให้เผยแพร่ข้อมูลได้ไม่ตรงตาม
รายละเอียดที่กำหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดตามแบบสำรวจ OIT ได้ 
ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจำเป็นประกอบโดยละเอียด 
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4. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีขัน้ตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี ้
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการประมวลผลคะแนน ITA 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อคำถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถามจากผูต้อบ 
ทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อคำถามจากผูต้อบ 

ทุกคน 
คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถาม 
ในตัวชีว้ัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถามในตัวชี้วดั 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถามในตัวชี้วดั 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชีว้ัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชีว้ัดในแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชีว้ัดในแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชีว้ัดในแบบสำรวจ 
น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนักแลว้ 

 
5. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับ
ผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

ตารางที่ 3.2 ระดับผลการประเมิน ITA 
คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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6. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ.2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ.2561 – 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ค่าเปา้หมายในปี พ.ศ. 2563 ผลการประเมิน ITA ผา่นเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ผลการประเมิน ITA ผา่นเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

ค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2565 ผลการประเมิน ITA ผา่นเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เป้าหมายระดับ สพฐ. 
สถานศึกษาทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA อยา่งน้อยร้อยละ 65 มีผลคะแนนการ

ประเมิน ITA เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 85 คะแนน (ระดบั A) 

เป้าหมายระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ มีผลคะแนนการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 

(ระดับ A) 
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7. ขั้นตอนการประเมิน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้กำหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะต้องดำเนินการ
ผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยจำแนก
ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงดำเนินการประเมิน 
และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนการประเมินและกรอบระยะเวลาดำเนินการ
พอสังเขป ดังนี้ 

ตารางที่ 3.3 กรอบระยะเวลาการประเมิน ITA และรายละเอียดขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 

การเตรียมการประเมิน 
 

⬧ชี้แจงแนวการประเมิน 
⬧สถานศึกษาจดัเตรียม 
Open Data 

กันยายน 2564 สถานศึกษาเตรยีมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ              
การประเมิน ITA Online  ผู้ดูแลระบบ ITA Online และผู้รับผิดชอบ           
ที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน  2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประชุม
ชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาในสังกัด  

กันยายน - ตุลาคม 
2564 

สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่าน              
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

5 กันยายน 2564 สถานศึกษาส่งจำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
สถานศึกษาส่งจำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

การดำเนินการประเมิน 
 

⬧ตอบแบบ IIT,EIT 
⬧ทำแบบ OIT 

8-12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร              
ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ให้สถานศึกษา 
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด           
การรับรู้ IIT ให้ผู้มสี่วนได้สว่นเสียภายในเข้ามาตอบ 

13-17 ตุลาคม 
2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร                 
ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) ให้สถานศึกษา 
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด             
การรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 

18-22 ตุลาคม 
2564 

สถานศึกษาดำเนินการตอบแบบสำรวจ OIT 
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ช่วงสรุปผลการประเมิน 
 

⬧ตรวจให้คะแนนและ
ข้อเสนอแนะ 
⬧ประมวลผลการประเมิน 
⬧ประกาศผลคะแนน ITA 

26-27 ตุลาคม 
2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรวจ
และให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผลและให้
ข้อเสนอแนะ 

ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดทำ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศกึษาออนไลน์  

ตุลาคม 2564 ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน  ITA Online 
ของสถานศึกษาและนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน 

 
ช่วงเตรียมการประเมิน 

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของ
สถานศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัด 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : 
ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่ออธิบายการใช้งานระบบ ITA 
Online การกรอกข้อมูล การตอบแบบประเมิน การจัดทำข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา การตอบ
คำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA Online ในภาพรวม 
 2. สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผูร้ับผดิชอบ 
 สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประเมิน และ
ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ดังนี้ 
  – กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา 
  – นำเข้าข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
  – ประสานงานในขัน้ดำเนินการตอบแบบวัดการรบัรู้ IIT และ EIT  
  – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
  – กำกับดูแลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบและกรอกนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ผ่านทางระบบ ITA Online 2020  
   ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2021 เพื่อดำเนนิการกรอกข้อมูล ดังนี้ 
   1. ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สถานศึกษา จำนวน 2 คน 
   2. จำนวนบุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2021 เพื่อนำมาใช้คำนวณ
จำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT)   
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   3. จำนวนนักเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา เพื่อนำมาใช้คำนวณจำนวนผู้ตอบแบบวัด          
การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) 
    4. สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตามเกณฑ์ทีก่ำหนด 

 สถานศึกษาจะต้องดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันบัน
เว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามประเด็นข้อคำถามของแบบสำรวจ           
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
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ช่วงดำเนินการประเมิน 

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งชอ่งทางการตอบแบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่กากรศึกษาจะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้แก่ 
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษาไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดย              
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละ
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบในระบบ ITA Online 2021 ในช่วงเวลาที่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากำหนด 
 2. สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 
 จากนั้น สถานศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 2021 
แก่บุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งการประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เพื่อให้บุคลากร               
ในสถานศกึษาเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 บุคลากรในสถานศึกษา จะเข้าระบบ ITA Online 2021 จาก URL หรือ QR Code และ
ประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของ
ตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบ
ซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษาจะมีหน้าที่กำกับติดตาม 
การประเมินตามแบบ IIT ให้ได้ตามจำนวนตัวอย่างที่ สพท. กำหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการ
ประเมินตามแบบ IIT ในระบบ ITA Online 2021 
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ให้สถานศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้  EIT ให้แก่  
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา ไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดย 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละ
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามาตอบในระบบ ITA Online 2021 ในช่วงเวลาที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด 
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 4. สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้  EIT  
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 
  จากนั้น สถานศึกษาศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 
2021 แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ อื่นๆ 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITA Online 2021 จาก URL และ QR Code 
และประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตัวตนด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อ
ป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการ
เชือ่มโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา จะมีหน้าที่กำกับติดตาม 
การประเมินตามแบบ EIT ให้ได้ตามจำนวนตัวอย่างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด โดยสามารถ
เรียกดูสถานะของการประเมินตามแบบ EIT ในระบบ ITA Online 2021 
 5. ดำเนินการตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะจัดส่งช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT ไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ OIT จะเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA 
Online ตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามช่วงเวลาและแนวทางที่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากำหนด เท่านั้น 
 สถานศึกษาที่ รับการประเมิน  โดยผู้ รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ
สถานศึกษาจะต้องเข้าระบบ ITA Online 2021 เพื่อตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ของหน่วยงาน ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริม
ความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต และ มาตรการภายในเพื่อปอ้งกันการทุจริต) 
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ช่วงสรุปผลการประเมิน 
 1. ตรวจสอบ ใหค้ะแนน วิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลคะแนน  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 2. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม
และไฟล์ดิจิทัล ภายหลังจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ตามเกณฑ์ที่กำหนดและให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
 3. ประกาศผลการประเมิน ITA และนำเสนอผลต่อ สพฐ. 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สถานศึกษาได้รับทราบ รวมถึง
นำเสนอผลการดำเนินงานต่อ สพฐ. และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนของหน่วยงาน
ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บทที่ 4 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 
  1.1  ผู้รับการประเมนิแบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 

Assessment Online (IIT Online) จำนวน 2,750 คน 
  1.2  ผูร้ับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 

Assessment Online (EIT Online) จำนวน 7,067 คน 
  1.3  สถานศกึษาที่รับการประเมิน Open Data Integrity and Transparency Assessment  
                  (OIT) จำนวน 66 แห่ง 

2. ผลการประเมินในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  

โดยภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.76 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดย ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 
97.15 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกวา่ตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 
53.22 
  ตัวชี้วดัที่ 1 การปฏิบัติหนา้ที ่ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.15 อยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.47 อยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.66 อยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.05           
อยู่ในระดับ A 
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.91  
อยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.13  
อยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.13  
อยู่ในระดับ A 
  ตัวชีว้ัดที่ 8 การปรับปรงุระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 91.27  
อยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 81.24 อยู่ในระดับ B 
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  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกนัการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 53.22  
อยู่ในระดับ D 
 
 

  สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ AA จำนวน 5 แห่ง              
คิดเป็นร้อยละ 7.58 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.81 
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.93 สถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยูใ่นระดับ C จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.15 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จำนวน 
1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.52 
 

แผนภาพที่ 4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์
                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                   (วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด) 

 

 
 

   จากแผนภาพ พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.76 อยูใ่นระดับ B และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบวา่ 
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ตวัชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่   ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 97.15 
รองลงมา คือ ตวัชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.66 
ตัวชี้วดัคุณภาพการดำเนินงาน   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.13 

  ตัวชี้วดัการแก้ไขปัญหาการทุจริต   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.91 
  ตัวชี้วดัการใชท้รัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.05 
  ตัวชี้วดัการใช้งบประมาณ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.47 

  ตัวชี้วดัการปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.27  
  ตวัชี้วดัประสิทธภิาพการสื่อสาร   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.13 

ตวัชี้วดัการเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 81.24 
  และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนต่ำสุด ร้อยละเฉลี่ย 53.22 
ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบตัวชี้วัดการประเมินที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต ้             
                ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2568) 

ตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ตั้งแต่ 85 คะแนนข้ึนไป 

ผลการพิจารณา 
ผลการ 

เปรียบเทียบ จำนวน 
(สถานศึกษา) 

ร้อยละ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 65 98.48 จำนวนมากกว่าร้อยละ 50 

ผ่าน 

2. การใช้งบประมาณ 54 81.82 จำนวนมากกว่าร้อยละ 50 
3. การใช้อำนาจ 63 95.45 จำนวนมากกว่าร้อยละ 50 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 54 81.82 จำนวนมากกว่าร้อยละ 50 
5. การแก้ไขปัญหาการทจุริต 60 90.90 จำนวนมากกว่าร้อยละ 50 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 62 93.94 จำนวนมากกว่าร้อยละ 50 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 47 71.21 จำนวนมากกว่าร้อยละ 50 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 47 71.21 จำนวนมากกว่าร้อยละ 50 
9. การเปิดเผยข้อมูล 31 46.97 จำนวนน้อยกวา่ร้อยละ 50 

ไม่ผ่าน 
10. การป้องกันการทุจรติ 14 21.21 จำนวนน้อยกวา่ร้อยละ 50 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 26 39.39 จำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50 ไมผ่่าน 
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หมายเหตุ   

ตัวชี้วัดการประเมินที่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
พิจารณาจากจำนวนสถานศึกษาที่ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                     
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลคะแนนการประเมิน
เฉลี่ยตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป  

ผลการเปรียบเทียบตัวชี้วัดการประเมินที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564                       
ได้กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จะต้องมีผลการประเมินฯ 85 คะแนนข้ึนไป พบว่า 
ผลการประเมินในภาพรวมไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสถานศึกษาที่มีผลการประเมินฯ โดยภาพรวม 
ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไปจำนวน 26 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.39 และสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน   
โดยภาพรวมน้อยกว่า 85 คะแนนมีจำนวน 40 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.61   

 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดการประเมิน สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดการประเมินที่บรรลุเป้าหมาย              
ที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผลคะแนนการประเมินฯ ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป              
มีจำนวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตวัชี้วดัที ่1 การปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 65 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.48 
ตัวชี้วดัที ่2 การใช้งบประมาณ จำนวน 54 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 81.82 
ตัวชี้วดัที ่3 การใช้อำนาจ จำนวน 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.45 
ตัวชี้วดัที ่4 การใช้ทรพัยส์ินของราชการ จำนวน 54 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.82 
ตวัชี้วดัที ่5 การแก้ไขปัญหาการทจุรติ จำนวน 60 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.90 
ตัวชี้วดัที ่6 คุณภาพการดำเนินงาน จำนวน 62 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.94 
ตัวชี้วดัที ่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร จำนวน 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.21 
ตวัชี้วดัที ่8 การปรับปรุงระบบการทำงาน จำนวน 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.21 
ส่วนตัวชีว้ัดการประเมินที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทฯ มีจำนวน 2 ตวัชี้วดั 

ได้แก่ 
ตัวชี้วดัที ่9 การเปิดเผยข้อมูล จำนวน 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.97 
ตัวชี้วดัที ่10 การป้องกันการทจุรติ จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.21 
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ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                (วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล) 

แหลง่ข้อมูล ค่าน้ำหนักคะแนน คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 
IIT 30 28.21 94.05 

EIT 30 27.65 92.18 

OIT 40 26.89 67.23 

 
แผนภาพที่ 4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์     

                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                   (วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์ตาม 
ค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีสัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนสูงสุด ได้แก่  
แบบ IIT มีค่าน้ำหนักคะแนน 28.21 (คิดเป็นร้อยละ 94.05) รองลงมา ได้แก่ แบบ EIT มีค่าน้ำหนัก
คะแนน 27.65 (คิดเป็นร้อยละ 92.18) และแบบ OIT มีค่าน้ำหนักคะแนน 26.89 (คิดเป็นร้อยละ 67.23) 
มีสัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนต่ำสุด 
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แผนภาพที่ 4.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
         (จำแนกตามระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน) 
 
 

 

 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จำนวน 66 

โรงเรียน พบว่า สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ AA มีจำนวน 5 แห่ง คิดเป็น           
ร้อยละ 7.58 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ A มีจำนวน 21 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
31.81 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ B มีจำนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.93
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ C มีจำนวน 10 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 15.15 และ
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยูใ่นเกณฑ์การประเมินระดับ D มีจำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
29 โรงเรยีน 
(43.93%) 

 

A 
21 โรงเรยีน 
(31.81%) 

 

C 
10 โรงเรยีน 
(15.15%) 

 

AA 
5 โรงเรยีน 
(7.58%) 

 

D 
1 โรงเรยีน 
(1.52%) 
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3. การจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
    ออนไลน ์

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งส้ิน 66 แห่ง พบว่า มีสถานศึกษาที่ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา สูงสุด 5 อันดับแรก ดังนี ้   

ลำดับที่ 1 โรงเรียนเมืองหลังสวน   คะแนน ITA  96.68 ระดับ AA 
ลำดับที่ 2 โรงเรียนชลธารวิทยา   คะแนน ITA  95.73 ระดับ AA 
ลำดับที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คะแนน ITA  95.51 ระดับ AA 
ลำดับที่ 4  โรงเรียนนาสักวิทยา   คะแนน ITA  95.41 ระดับ AA 
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา   คะแนน ITA  95.23 ระดับ AA 
โดยการจัดอันดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

สถานศึกษาทั้งหมด แสดงดงัตารางที่ 4.3 
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ตารางที ่4.3 การจัดอันดับคะแนนการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
                 ออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
อันดับ 
ปี 64 

เปรียบ 
เทียบ 

อันดับ 
ปี 63 

โรงเรียน 
คะแนน 

ITA 
ระดับ 

1  9 เมืองหลังสวน 96.68 AA 
2  6 ชลธารวิทยา 95.73 AA 
3  24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธ์าน ี 95.51 AA 
4  2 นาสักวิทยา 95.41 AA 
5  13 บ้านตาขุนวิทยา 95.23 AA 
6  10 สวนศรีวิทยา 94.47 A 
7  1 น้ำรอบวิทยา 94.40 A 
8  19 ท่าสะท้อนวิทยา 94.35 A 
9  42 ควนสุบรรณวทิยา 94.33 A 
10  36 คีรีรัฐวิทยาคม 94.03 A 
11  37 สุราษฎรพ์ิทยา 92.28 A 
12  52 พระแสงวิทยา 91.99 A 
13  16 บ้านเสด็จพิทยาคม 90.04 A 
14  63 รัชชประภาวิทยาคม 89.26 A 
15  40 สวีวิทยา 89.08 A 
16  53 มัธยมบ้านทำเนียบ 88.96 A 
17  57 ศรียาภัย 88.50 A 
18  49 เมืองสุราษฎร์ธาน ี 87.97 A 
19  3 บ้านนาสาร 87.81 A 
20  7 พ่วงพรมครวิทยา 87.71 A 
21  27 สรุาษฎรธ์านี 2 87.32 A 
22  59 ครนพิทยาคม 86.22 A 
23  60 ด่านสววีิทยา 85.55 A 
24  30 พุนพินพิทยาคม 85.34 A 
25  55 เขาพนมแบกศึกษา 85.22 A 
26  18 ศรียาภัย 2 85.11 A 
27  45 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ี 84.63 B 
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อันดับ 
ปี 64 

เปรียบ 
เทียบ 

อันดับ 
ปี 63 

โรงเรียน 
คะแนน 

ITA 
ระดับ 

28  23 ทุ่งตะโกวิทยา 84.63 B 
29  43 ท่าอุแทพิทยา 84.09 B 
30  28 ท่าเฟืองวิทยา 84.00 B 
31  4 คลองฉนวนวิทยา 83.83 B 
32  20 พรุพพีิทยาคม 83.27 B 
33  29 พนมศึกษา 82.82 B 
34  25 ปากน้ำชุมพรวิทยา 82.75 B 
35  5 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 82.55 B 
36  44 บางสวรรคว์ิทยาคม 82.50 B 
37  56 เคียนซาพิทยาคม 81.47 B 
38  8 กาญจนดิษฐ ์ 81.05 B 
39  17 สุราษฎรพ์ิทยา 2 80.95 B 
40  35 ท่าฉางวิทยาคาร 80.61 B 
41  31 ท่าชนะ 80.31 B 
42  15 ทุ่งคาพิทยาคาร 79.87 B 
43  50 สุราษฎรธ์าน ี 79.45 B 
44  38 หงษ์เจริญวิทยาคม 79.29 B 
45  48 ปากน้ำหลังสวนวิทยา 78.82 B 
46  64 ทีปราษฎรพ์ิทยา 78.59 B 
47  41 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สรุาษฎรธ์าน ี 78.42 B 
48  54 บ้านนาวิทยาคม 77.15 B 
49  11 เกาะสมุย 76.82 B 
50  51 เขาทะลุพิทยาคม 76.21 B 
51  46 ละแมวิทยา 76.15 B 
52  14 ไชยาวิทยา 75.94 B 
53  32 เวียงสระ 75.81 B 
54  65 สอาดเผดิมวทิยา 75.78 B 
55  66 ท่าข้ามวิทยา 75.19 B 
56  21 พะโต๊ะวิทยา 74.78 C 
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อันดับ 
ปี 64 

เปรียบ 
เทียบ 

อันดับ 
ปี 63 

โรงเรียน 
คะแนน 

ITA 
ระดับ 

57  39 มัธยมวิภาวด ี 74.45 C 
58  26 มาบอำมฤตวิทยา 73.88 C 
59  12 ปะทิววิทยา 73.54 C 
60  34 ท่าแซะรัชดาภิเษก 73.14 C 
61  47 ท่าชีวิทยาคม 72.84 C 
62  62 เกาะพะงันศึกษา 72.17 C 
63  58 ปากแพรกวทิยาคม 71.13 C 
64  61 ตะกุกใต้ศึกษา 68.65 C 
65  33 ชัยบุรีพิทยา 67.58 C 
66  22 เสวียดวิทยา รชัมังคลาภิเษก 58.55 D 

คะแนนเฉลี่ย 82.76 B 
 

จากตารางที่  4 .3 ผลการจัดอันดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                         
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่า มีสถานศึกษาที่อันดับเพิ่มขึ้น                  
จากการประเมินปีที่ผ่านมา จำนวน 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.48 สถานศึกษาที่อันดับลดลง                    
จากการประเมินปีที่ผา่นมา จำนวน 34 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.52  
 

4. การจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา    
    ออนไลน ์จำแนกตามแหล่งข้อมูล 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา จำแนก
ตามแหล่งข้อมูล ได้แก่ 

1) กลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา (Internal) 
2) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากสถานศึกษา

(External)  
3) การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา (Open Data) 

แสดงรายละเอียดของคะแนนดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์ 
                 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน 
 

ท่ี สหวิทยาเขต โรงเรียน IIT EIT OIT รวม ระดับ ค่าเฉลี่ย 
1 

สุราษฎรธ์านี เขต 1 

สุราษฎรธ์าน ี 26.49 24.53 28.43 79.45 B 

81.35 

2 สุราษฎรพ์ิทยา 29.02 26.09 37.16 92.28 A 
3 เมืองสุราษฎร์ธาน ี 26.91 24.64 36.43 87.97 A 
4 สุราษฎรพ์ิทยา ๒ 29.83 28.13 22.99 80.95 B 
5 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓  

สุราษฎรธ์าน ี
25.71 25.64 27.08 78.42 B 

6 สุราษฎรธ์านี ๒ 29.44 26.43 31.45 87.32 A 
7 กาญจนดิษฐ ์ 28.20 28.24 24.61 81.05 B 
8 เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ สรุาษฎร์ธาน ี
29.96 29.92 24.75 84.63 B 

9 ท่าอุแทพิทยา 29.00 25.33 29.76 84.09 B 
10 ท่าเฟืองวิทยา 28.51 29.88 25.61 84.00 B 
11 ปากแพรกวทิยาคม 29.90 29.95 11.28 71.13 C 
12 เกาะสมุย 25.80 25.75 25.27 76.82 B 
13 ทีปราษฎรพ์ิทยา 24.80 27.75 26.04 78.59 B 
14 เกาะพะงันศึกษา 27.46 26.20 18.51 72.17 C 
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ท่ี สหวิทยาเขต โรงเรียน IIT EIT OIT รวม ระดับ ค่าเฉลี่ย 
15 

สุราษฎรธ์านี เขต 2 

ท่าฉางวิทยาคาร 29.93 28.52 22.15 80.61 B 

83.89 

16 ไชยาวิทยา 26.35 25.68 23.91 75.94 B 
17 ท่าชนะ 29.42 26.20 24.68 80.31 B 
18 คีรีรัฐวิทยาคม 28.70 28.08 37.25 94.03 A 
19 บ้านตาขุนวิทยา 29.79 27.13 38.31 95.23 AA 
20 รัชชประภาวิทยาคม 29.94 29.08 30.23 89.26 A 
21 เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 22.40 23.85 12.30 58.55 D 
22 เขาพนมแบกศึกษา 29.35 29.92 25.95 85.22 A 
23 มัธยมบ้านทำเนียบ 29.95 29.59 29.42 88.96 A 
24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย      

สุราษฎร์ธานี 
29.38 29.98 36.16 95.51 AA 

25 พนมศึกษา 29.88 30.00 22.93 82.82 B 
26 พุนพินพิทยาคม 28.08 25.78 31.48 85.34 A 
27 น้ำรอบวิทยา 29.97 30.00 34.43 94.40 A 
28 ท่าสะท้อนวิทยา 29.98 29.66 34.70 94.35 A 
29 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 29.68 29.17 23.70 82.55 B 
30 ตะกุกใต้ศึกษา 27.02 24.94 16.69 68.65 C 
31 มัธยมวิภาวด ี 28.81 28.84 16.80 74.45 C 
32 

สุราษฎรธ์านี เขต 3 

บ้านเสด็จพิทยาคม 28.31 29.49 32.24 90.04 A 

82.79 

33 บ้านนาสาร 26.61 29.69 31.51 87.81 A 
34 บ้านนาวิทยาคม 28.27 30.00 18.87 77.15 B 
35 เคียนซาพิทยาคม 28.64 25.91 26.91 81.47 B 
36 เวียงสระ 28.48 25.74 21.58 75.81 B 
37 พระแสงวิทยา 29.94 29.88 32.16 91.99 A 
38 พรุพพีิทยาคม 28.76 27.11 27.40 83.27 B 
39 พ่วงพรมครวิทยา 29.80 28.33 29.58 87.71 A 
40 คลองฉนวนวิทยา 29.26 29.63 24.93 83.83 B 
41 บางสวรรคว์ิทยาคม 28.76 28.75 24.98 82.50 B 
42 ควนสุบรรณวทิยา 28.51 29.39 36.43 94.33 A 
43 ท่าชีวิทยาคม 27.29 28.84 16.71 72.84 C 
44 ชัยบุรีพิทยา 25.05 23.00 19.53 67.58 C 
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ท่ี สหวิทยาเขต โรงเรียน IIT EIT OIT รวม ระดับ ค่าเฉลี่ย 
45 

ชุมพร เขต 1 

ศรียาภัย 26.47 25.77 36.26 88.50 A 

78.70 

46 สอาดเผดิมวทิยา 27.02 25.47 23.29 75.78 B 
47 ปากน้ำชุมพรวิทยา 29.90 29.93 22.92 82.75 B 
48 ทุ่งคาพิทยาคาร 28.14 30.00 21.72 79.87 B 
49 ศรียาภัย 2 29.45 29.36 26.31 85.11 A 
50 ท่าแซะรัชดาภิเษก 26.62 24.58 21.93 73.14 C 
51 ท่าข้ามวิทยา 27.81 25.93 21.45 75.19 B 
52 หงษ์เจริญวิทยาคม 26.95 24.42 27.92 79.29 B 
53 ปะทิววิทยา 27.53 28.76 17.25 73.54 C 
54 มาบอำมฤตวิทยา 26.31 24.18 23.38 73.88 C 
55 

ชุมพร เขต 2 

สวนศรีวิทยา 29.29 29.37 35.81 94.47 A 

86.15 

56 ปากน้ำหลังสวนวิทยา 27.55 28.87 22.40 78.82 B 
57 ชลธารวิทยา 30.00 30.00 35.73 95.73 AA 
58 เมืองหลังสวน 28.88 30.00 37.81 96.68 AA 
59 ละแมวิทยา 28.45 26.29 21.41 76.15 B 
60 พะโต๊ะวิทยา 24.29 25.01 25.48 74.78 C 
61 สวีวิทยา 28.17 24.43 36.48 89.08 A 
62 นาสักวิทยา 28.63 29.62 37.16 95.41 AA 
63 ด่านสววีิทยา 29.19 29.51 26.85 85.55 A 
64 เขาทะลุพิทยาคม 27.92 26.58 21.72 76.21 B 
65 ครนพิทยาคม 27.59 26.91 31.72 86.22 A 
66 ทุ่งตะโกวิทยา 28.67 29.47 26.48 84.63 B 
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5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ของสำนักงาน 
    เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รายสหวิทยาเขต 
 

แผนภาพที่ 4.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์               
โดยภาพรวมของสหวิทยาเขตสุราษฎรธ์านี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพที่ 4.4 พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน               
ของสถานศึกษาออนไลน์โดยภาพรวมของสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้คะแนนเฉลี่ย 81.35 ซึ่งถือว่า
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ B สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ากับ 92.28 และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 71.13 
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แผนภาพที่ 4.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์           
                    โดยภาพรวมของสหวิทยาเขตสุราษฎรธ์านี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพที่ 4.5 พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ โดยภาพรวมของสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้คะแนนเฉลี่ย 83.89 ซึ่งถือว่า             
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ B สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ากับ 95.51 และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 58.55 
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แผนภาพที่ 4.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์    
                    โดยภาพรวมของสหวิทยาเขตสุราษฎรธ์านี เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพที่ 4.6 พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน             
ของสถานศึกษาออนไลนโ์ดยภาพรวมของสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้คะแนนเฉลี่ย 82.79 ซึ่งถือว่า
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ B สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ากับ 94.33 และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 67.58 
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แผนภาพที่ 4.7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์            
                    โดยภาพรวมของสหวิทยาเขตชุมพร เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพที่ 4.7 พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน            
ของสถานศึกษาออนไลน์โดยภาพรวมของสหวิทยาเขตชุมพร เขต 1 ได้คะแนนเฉลี่ย 78.70 ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ B สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 
88.50 และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 73.14 
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แผนภาพที่ 4.8 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์             
                    โดยภาพรวมของสหวิทยาเขตชุมพร เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพที่ 4.8 พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน              
ของสถานศึกษาออนไลน์โดยภาพรวมของสหวิทยาเขตชุมพร เขต 2 ได้คะแนนเฉลี่ย 86.15 ซึ่งถือว่า                   
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ B สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ากับ 96.68 และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 74.78 
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6. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศกึษาออนไลน ์จำแนก 
   ตามตัวชี้วัดการประเมิน 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ จำแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ตัวชี้วัด             
การปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.15 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 
95.66 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.13 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต               
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.91 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการได้คะแนนร้อยลเฉลี่ยะ 92.05 ตัวชี้วัด
การใช้งบประมาณได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.47 ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงานได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 91.27 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.13 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล               
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 81.24 และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้คะแนนต่ำสุด ร้อยละเฉลี่ย 53.22 
ตามลำดับ 

ตารางที่ 4.6 สรุปภาพรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ    
                 สถานศกึษาออนไลน์ จำแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน 
 

คะแนน ITA เท่ากับ 82.76 
(ถ่วงน้ำหนัก) 

ระดับ B 

ตัวชี้วัด 
คะแนนตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ระดับผลการประเมิน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 97.15 AA 
2. การใช้งบประมาณ 91.47 A 
3. การใช้อำนาจ 95.66 AA 
4. การใชท้รัพย์สินของราชการ 92.05 A 
5. การแก้ไขปัญหาการทจุริต 93.91 A 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 94.13 A 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.13 A 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 91.27 A 
9. การเปิดเผยข้อมูล 81.24 B 
10. การป้องกันการทุจรติ 53.22 D 

คะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ) เฉลี่ย 82.76 B 
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เมื่ อทำการวิ เคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                  

ของสถานศึกษาออนไลน์ตามตัวชี้วัดการประเมินทั้ง 10 ตัวชี้วัด สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดงันี ้
1) การปฏิบัติหน้าที่ 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา                
โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 97.15 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ ได้คะแนนต่ำสุด  ได้คะแนนเท่ากับ 82.56 คะแนน และ                        
มีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.30 สถานศึกษาที่มี                     
ผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B 
จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.52 
 
แผนภาพที่ 4.9 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์   
                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชีว้ัดการปฏิบัติหน้าที ่

A=12 โรงเรียน 
(18.18%) 

B=1 โรงเรียน 
(1.52%) 

AA=53 โรงเรียน 
(80.30%) 
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2) การใช้งบประมาณ 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา              
โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 91.47 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ ได้ คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 68.35 คะแนน และ                                  
มีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.85 สถานศึกษาที่มี                    
ผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.97 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B 
จำนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.64 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จำนวน 3 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 4.55  

 
แผนภาพที่ 4.10 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชีว้ัดการใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C=3 โรงเรียน 
(4.55%) 

A=31 โรงเรียน 
(46.97%) 

AA=23 โรงเรียน 
(34.85%) 

B=9 โรงเรียน 
(13.64%) 
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3) การใช้อำนาจ 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา               
โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 95.66 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 75.29 คะแนน และ                           
มีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.64 สถานศึกษาที่มีผล
คะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.82 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B 
จำนวน 3 แห่ง             คิดเป็นร้อยละ 4.55 

 
แผนภาพที่ 4.11 ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์ 
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชีว้ัดการใช้อำนาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

B=1 โรงเรียน 
(4.55%) 

AA=42 โรงเรียน 
(63.64%) 

A=21 โรงเรียน 
(31.82%) 



 
  
                                                                     หน้า 64 

 

  

ITA Online 2021 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ITA Online 2021 

 

 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา               
โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 92.05 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 68.41 คะแนน และ                        
มีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.91 สถานศึกษาที่มี                    
ผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.91 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B 
จำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จำนวน 1 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 1.52 

 
แผนภาพที่ 4.12 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์ 
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชีว้ัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c=1 โรงเรียน 
(1.52%) 

AA=27 โรงเรียน 
(40.91%) 

B=11 โรงเรียน 
(16.67%) 

A=27 โรงเรียน 
(40.91%) 
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5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา            
โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 93.91 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ ได้คะแนนต่ำสุด  ได้คะแนนเท่ากับ 78.22 คะแนน และ                           
มีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.09 สถานศึกษาที่มี                  
ผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.82 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ B จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.09  

 
แผนภาพที่ 4.13 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชีว้ัดการแก้ไขปัญหาการทจุรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B=6 โรงเรียน 
(9.09%) 

AA=39 โรงเรียน 
(59.09%) 

A=21 โรงเรียน 
(31.82%) 
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6) คุณภาพการดำเนินงาน 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษา 
โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 94.13 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 80.94 คะแนน และ                        
มีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.03 สถานศึกษาที่มี                  
ผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.91 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 
B จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.06  

 
แผนภาพที่ 4.14 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์ 
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชีว้ัดคณุภาพการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B=4 โรงเรียน 
(6.06%) 

AA=35 โรงเรียน 
(53.03%) 

A=27 โรงเรียน 
(40.91%) 
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7) ประสทิธิภาพการสื่อสาร 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษา 
โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 91.13 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 72.18 คะแนน และ                    
มีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.97 สถานศึกษาที่มี                    
ผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.24  และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน   
ระดับ B จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.79  

 
แผนภาพที่ 4.15 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชีว้ัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B=19 โรงเรียน 
(28.79%) 

AA=31 โรงเรยีน 
(46.97%) 

A=16 โรงเรียน 
(24.24%) 
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8) การปรบัปรุงระบบการทำงาน 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษา 
โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 91.27 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ ได้คะแนนต่ำสุด ได้ คะแนนเท่ากับ 75.73 คะแนน และ                     
มีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.48 สถานศึกษาที่มี                   
ผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.79 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน               
ระดับ B จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.79 

 
แผนภาพที่ 4.16 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชีว้ัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B=19 โรงเรียน 
(28.79%) 

AA=28 โรงเรียน 
(42.48%) 

A=19 โรงเรียน 
(28.79%) 
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9) การเปิดเผยข้อมูล 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา โดยผลการประเมิน 
ในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 81.24 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 97.78 
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 42.75 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มี                 
ผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.55 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A 
จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.42 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 18 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 27.27 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 สถานศึกษา
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.55 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน 
ระดับ F จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.03 

 
แผนภาพที่ 4.17 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์   
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชีว้ัดการเปิดเผยข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F=2 โรงเรียน 
(3.03%) 

A=28 โรงเรียน 
(42.42%) 

B=18 โรงเรียน 
(27.27%) 

C=12 โรงเรียน 
(18.18%) 

AA=3 โรงเรียน 
(4.55%) D=3 โรงเรียน 

(4.55%) 
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10) การป้องกันการทุจริต 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา โดยผลการประเมิน 
ในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 53.22 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 คะแนน 
และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 12.50 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ AA จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.52 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 13 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 19.70 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.55 
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.06 สถานศึกษาที่มีผลคะแนน  
อยู่ในระดับ D จำนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.64 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จำนวน                
1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.52 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ ในระดับ F จำนวน 35 แห่ง คิดเป็น             
ร้อยละ 53.03 
 
แผนภาพที่ 4.18 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์   
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชีว้ัดการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA=1 โรงเรียน 
(1.52%) 

F=35 โรงเรียน 
(53.03%) 

A=13 โรงเรียน 
(19.70%) 

B=3 โรงเรียน 
(4.55%) 

C=4 โรงเรียน 
(6.06%) 

D=9 โรงเรียน 
(13.64%) 

E=1 โรงเรียน 
(1.52%) 
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ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
                 ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 

ท่ี สหวิทยาเขต โรงเรียน 
คะแนน 
ปี 2563 

คะแนน 
ปี 2564 

พัฒนาการ
ปี 63 / 64 

1 

สุราษฎรธ์านี เขต 1 

สุราษฎรธ์าน ี 71.83 79.45 +7.62 
2 สุราษฎรพ์ิทยา 79.57 92.28 +12.71 
3 เมืองสุราษฎร์ธาน ี 73.64 87.97 +14.33 
4 สุราษฎรพ์ิทยา ๒ 87.07 80.95 -6.12 
5 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สรุาษฎรธ์าน ี 78.39 78.42 +0.03 
6 สุราษฎรธ์านี ๒ 83.95 87.32 +3.37 
7 กาญจนดิษฐ ์ 90.05 81.05 -9.00 
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

สุราษฎรธ์าน ี
76.35 84.63 +8.28 

9 ท่าอุแทพิทยา 77.30 84.09 +6.79 
10 ท่าเฟืองวิทยา 83.85 84.00 +0.15 
11 ปากแพรกวทิยาคม 68.85 71.13 +2.28 
12 เกาะสมุย 89.40 76.82 -12.58 
13 ทีปราษฎรพ์ิทยา 59.80 78.59 +18.79 
14 เกาะพะงันศึกษา 64.98 72.17 +7.19 
15 

สุราษฎรธ์านี เขต 2 

ท่าฉางวิทยาคาร 80.47 80.61 +0.14 
16 ไชยาวิทยา 87.92 75.94 -11.98 
17 ท่าชนะ 82.00 80.31 -1.69 
18 คีรีรัฐวิทยาคม 80.42 94.03 +13.61 
19 บ้านตาขนุวิทยา 88.22 95.23 +7.01 
20 รัชชประภาวิทยาคม 64.97 89.26 +24.29 
21 เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 84.85 58.55 -26.30 
22 เขาพนมแบกศึกษา 69.06 85.22 +16.16 
23 มัธยมบ้านทำเนียบ 70.40 88.96 +18.56 
24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธ์าน ี 84.52 95.51 +10.99 
25 พนมศึกษา 82.90 82.82 -0.08 
26 พุนพินพิทยาคม 82.12 85.34 +3.22 
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ท่ี สหวิทยาเขต โรงเรียน 
คะแนน 
ปี 2563 

คะแนน 
ปี 2564 

พัฒนาการ
ปี 63 / 64 

27 

สุราษฎรธ์านี เขต 2 

น้ำรอบวิทยา 97.20 94.40 -2.80 
28 ท่าสะท้อนวิทยา 86.54 94.35 +7.81 
29 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 92.90 82.55 -10.35 
30 ตะกุกใต้ศึกษา 66.22 68.65 +2.43 
31 มัธยมวิภาวด ี 79.31 74.45 -4.86 
32 

สุราษฎรธ์านี เขต 3 

บ้านเสด็จพิทยาคม 87.32 90.04 +2.72 
33 บ้านนาสาร 94.29 87.81 -6.48 
34 บ้านนาวิทยาคม 70.12 77.15 +7.03 
35 เคยีนซาพิทยาคม 68.66 81.47 +12.81 
36 เวียงสระ 81.57 75.81 -5.76 
37 พระแสงวิทยา 70.43 91.99 +21.56 
38 พรุพพีิทยาคม 85.97 83.27 -2.70 
39 พ่วงพรมครวิทยา 90.42 87.71 -2.71 
40 คลองฉนวนวิทยา 94.10 83.83 -10.27 
41 บางสวรรคว์ิทยาคม 76.48 82.50 +6.02 
42 ควนสุบรรณวทิยา 78.10 94.33 +16.23 
43 ท่าชีวิทยาคม 74.62 72.84 -1.78 
44 ชัยบุรีพิทยา 81.06 67.58 -13.48 
45 

ชุมพร เขต 1 

ศรียาภัย 68.87 88.50 +19.63 
46 สอาดเผดิมวทิยา 56.95 75.78 +18.83 
47 ปากน้ำชุมพรวิทยา 84.46 82.75 -1.71 
48 ทุ่งคาพิทยาคาร 87.38 79.87 -7.51 
49 ศรียาภัย 2 87.00 85.11 -1.89 

50 ท่าแซะรัชดาภิเษก 80.73 73.14 -7.59 
51 ท่าข้ามวิทยา 51.75 75.19 +23.44 
52 หงษ์เจริญวิทยาคม 89.46 79.29 -10.17 
53 ปะทิววิทยา 88.25 73.54 -14.71 
54 มาบอำมฤตวิทยา 84.40 73.88 -10.52 
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ท่ี สหวิทยาเขต โรงเรียน 
คะแนน 
ปี 2563 

คะแนน 
ปี 2564 

พัฒนาการ
ปี 63 / 64 

55 

ชุมพร เขต 2 

สวนศรีวิทยา 89.65 94.47 +4.82 
56 ปากน้ำหลังสวนวิทยา 74.51 78.82 +4.31 
57 ชลธารวิทยา 91.70 95.73 +4.03 
58 เมืองหลังสวน 89.95 96.68 +6.73 
59 ละแมวิทยา 76.10 76.15 +0.05 
60 พะโต๊ะวิทยา 85.01 74.78 -10.23 
61 สวีวิทยา 78.76 89.08 +10.32 
62 นาสักวิทยา 94.89 95.41 +0.52 
63 ด่านสววีิทยา 66.73 85.55 +18.82 
64 เขาทะลุพิทยาคม 70.60 76.21 +5.61 
65 ครนพิทยาคม 68.12 86.22 +18.10 
66 ทุ่งตะโกวิทยา 84.69 84.63 -0.06 

 
จากตารางที่ 4.7 ผลการจัดอันดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีสถานศึกษามีพัฒนาการของคะแนนเพิ่มขึ้น
จากการประเมินปีที่ผ่านมา จำนวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.61 และสถานศึกษาที่คะแนนลดลงจากการ
ประเมินปีที่ผ่านมา จำนวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.39 และจากการวิเคราะห์เป็นรายสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษาที่มีพัฒนาการของผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมา 10 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคม (+24.29 คะแนน)  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา (+23.44 คะแนน)  โรงเรียนพระแสงวิทยา (+21.56 คะแนน)                    
โรงเรียนศรียาภัย (+19.63 คะแนน)  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (+18.83 คะแนน)  โรงเรียนด่านสวีวิทยา             
(+18.82 คะแนน) โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา (+18.79 คะแนน) โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ (+18.56 
คะแนน)  โรงเรียนครนพิทยาคม (+18.10 คะแนน)  และโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา (+16.23 คะแนน) 
ตามลำดับ 
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บทที่ 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 66 แห่ง สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศกึษาออนไลน ์
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

       ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ นงานของสถานศึกษา                 
โดยภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.76 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ             
ความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดย ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 97.15 
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 53.22 

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็น             
รายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบคุลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสถานศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 
  ตัวชี้วดัที ่1 การปฏิบัติหน้าที่   ได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 97.15 อยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วดัที ่2 การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.47 อยูใ่นระดับ A 
  ตัวชี้วดัที ่3 การใช้อำนาจ    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.66 อยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วดัที ่4 การใช้ทรพัยส์ินของราชการ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.05 อยู่ในระดับ A 
   ตัวชี้วดัที ่5 การแก้ไขปัญหาการทจุรติ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.91 อยูใ่นระดับ A 

ตัวชี้วดัที ่6 คุณภาพการดำเนินงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.13 อยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วดัที ่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.13 อยู่ในระดับ A 
  ตวัชี้วดัที ่8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.27 อยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วดัที ่9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 81.24 อยู่ในระดับ B 
  ตัวชี้วดัที ่10 การป้องกันการทจุรติ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 53.22 อยูใ่นระดับ D 

 เมื่อเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษากับตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 จะต้องมีผลการประเมินฯ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีผลคะแนนการประเมินฯ 85 คะแนนขึ้นไป 
พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยสถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดยภาพรวม 
ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป มีจำนวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.39 และสถานศึกษาที่มีผลการประเมินฯ โดย
ภาพรวมน้อยกว่า 85 คะแนน มีจำนวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.61 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดการประเมิน สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดการประเมินที่บรรลุเป้ าหมาย              
ที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีคะแนนการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป มีจำนวน             
8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วดัที ่1 การปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 65 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.48 
ตัวชี้วดัที ่2 การใช้งบประมาณ จำนวน 54 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.82 
ตัวชี้วดัที ่3 การใช้อำนาจ จำนวน 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.45 
ตัวชี้วดัที ่4 การใช้ทรพัยส์ินของราชการ จำนวน 54 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.82 
ตัวชี้วดัที ่5 การแก้ไขปัญหาการทจุรติ จำนวน 60 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.90 
ตัวชี้วดัที ่6 คุณภาพการดำเนินงาน จำนวน 62 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.94 
ตัวชี้วดัที ่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร จำนวน 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.21 
ตัวชี้วดัที ่8 การปรับปรุงระบบการทำงาน จำนวน 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.21 

ส่วนตัวชี้วัดการประเมินที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  มีจำนวน                  
2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วดัที ่9 การเปิดเผยข้อมูล จำนวน 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.97 
ตัวชี้วดัที ่10 การป้องกันการทจุรติ จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.21 
1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล  พบว่า แบบประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มี
สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนสูงสุด ได้แก่ แบบ IIT มีค่าน้ำหนักคะแนน 28.21 (คิดเป็นร้อยละ 94.05) 
รองลงมาได้แก่ แบบ EIT มีค่าน้ำหนักคะแนน 27.65 (คิดเป็นร้อยละ 92.18) และแบบ OIT มีค่าน้ำหนัก
คะแนน 26.89 (คิดเป็นร้อยละ 67.23) มีสัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนต่ำสุด 

1.4 เมื่อจำแนกตามระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พบว่า สถานศึกษาที่มี
ผลคะแนนโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ AA จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.58 ผลคะแนนอยู่
ในเกณฑ์การประเมินระดับ A มีจำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.81 ผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมิน
ระดับ B มีจำนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.93 ส่วนผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ C มีจำนวน 
10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.15 และผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ D มีจำนวน 1 แห่ง คิดเป็น             
ร้อยละ 1.52 

1.5 ผลการจัดอันดับผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ พบว่า มีสถานศึกษาที่ได้คะแนนประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สูงสุด 5 แห่งแรก ดังนี้ (1) โรงเรียนเมืองหลังสวน (2) โรงเรียนชลธารวิทยา (3) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี (4) โรงเรียนนาสักวิทยา และ (5) โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา      
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1.6 ผลการวิ เคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                     
ของสถานศึกษาออนไลน ์ตามตัวชี้วัดการประเมินทั้ง 10 ตัวชี้วัด สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ได้ ดังนี ้

1) การปฏิบัติหน้าที่   
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา 

โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 97.15 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 82.56 คะแนน โดยมีสถานศึกษาที่มี
ผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.30 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A 
จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 1 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 1.52 

2) การใช้งบประมาณ 
เป็ นตั วชี้ วั ดที่ ป ระ เมิ นจากความคิ ด เห็ นของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภายใน               

ของสถานศึกษา โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 91.47 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนน
สูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 68.35 คะแนน 
โดยมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.85 สถานศึกษาที่มีผล
คะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.97 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B 
จำนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.64 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จำนวน 3 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 4.55  

3) การใช้อำนาจ 
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถานศึกษา 

โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 95.66 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนน
เท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 75.29 คะแนน โดยมีสถานศึกษาที่มี
ผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.64 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A 
จำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.82 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 3 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 4.55 

4) การใช้ทรพัย์สินของราชการ 
เป็นตัวชี้ วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ

สถานศึกษา โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 92.05 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสงูสุด 
ได้คะแนนเท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 68.41 คะแนน โดยมี
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.91 สถานศึกษาที่มีผลคะแนน
อยู่ในระดับ A จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.91 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 11 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.52 
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5) การแก้ไขปัญหาการทจุริต 

เป็ นตั วชี้ วั ดที่ ป ระ เมินจากความคิ ด เห็ นของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ ว น เสี ยภายใน                       
ของสถานศึกษา โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 93.91 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนน
สูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 78.22 คะแนน 
โดยมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.09 สถานศึกษาที่มี                   
ผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.82  และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่                 
ในระดับ B จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.09  

6) คุณภาพการดำเนินงาน 
เป็ นตั วชี้ วั ดที่ ประเมิ นจากความคิ ดเห็ นของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายนอก                       

ของสถานศึกษา โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 94.13 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนน
สูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 80.94 คะแนน 
และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.03 สถานศึกษาที่มี             
ผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.91 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B 
จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.06  

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
เป็นตั วชี้ วัดที่ ประเมินจากความคิด เห็นของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียภายนอก                    

ของสถานศึกษา โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 91.13 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนน
สูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 72.18 คะแนน 
โดยมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.97 สถานศึกษาที่มี             
ผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.24  และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่        
ในระดับ B จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.79  

8) การปรบัปรุงระบบการทำงาน 
เป็นตั วชี้ วัดที่ ประเมินจากความคิด เห็นของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียภายนอก                       

ของสถานศึกษา โดยผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 91.27 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนน
สูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 75.73 คะแนน 
และมีสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.48 สถานศึกษาที่มี                
ผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.79 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่                        
ในระดับ B จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.79 

 
 
 



 
  
                                                                     หน้า 78 

 

  

ITA Online 2021 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ITA Online 2021 

 

 
9) การเปิดเผยข้อมูล 

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา โดยผลการ
ประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 81.24 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 
97.78 คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 42.75 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มี
ผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.55 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A 
จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.42 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 18 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 27.27 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 สถานศึกษา
ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.55 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 
F จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.03 

10) การป้องกันการทจุรติ 
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา โดยผลการ

ประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับ 53.22 คะแนน สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเท่ากับ 100 
คะแนน และสถานศึกษาที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้คะแนนเท่ากับ 12.50 คะแนน และมีสถานศึกษาที่มีผล
คะแนนอยู่ในระดับ AA จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.52 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A 
จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.70 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 4.55 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.06 สถานศึกษาที่มีผล
คะแนนอยู่ในระดับ D จำนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.64 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E 
จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.52 และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จำนวน 35 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 53.03 
 

1.6 ผลการจัดอันดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่า มีสถานศึกษามีพัฒนาการของคะแนนเพิ่มขึ้นจากการ
ประเมินปีทีผ่่านมา จำนวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.61 และสถานศึกษาที่คะแนนลดลงจากการประเมิน
ปีที่ผ่านมา จำนวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.39 นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์เป็นรายสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษาที่มีพัฒนาการของผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมา 10 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคม (+24.29 คะแนน) โรงเรียนท่าข้ามวิทยา (+23.44 คะแนน) โรงเรียนพระแสงวิทยา (+21.56 
คะแนน) โรงเรียนศรียาภัย (+19.63 คะแนน) โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (+18.83 คะแนน) โรงเรียนด่านสวี
วิทยา (+18.82 คะแนน) โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา (+18.79 คะแนน) โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ (+18.56 
คะแนน) โรงเรียนครนพิทยาคม (+18.10 คะแนน) และโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา (+16.23 คะแนน) 
ตามลำดับ 
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2. อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน ์
2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

โดยภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.76 ซึ่งมีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ B และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาในปีที่ผ่านมาพบว่า มีคะแนนเพิ่มขึ้น 3.09 คะแนน ซึ่งเป็นครั้งแรก                 
ที่คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมมีคะแนนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากได้ดำเนินการประเมิน ITA สถานศึกษาออนไลน์ เมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้นเป็นปีแรก เมื่อวิเคราะห์เป็น            
รายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนน้อยที่สุด (คะแนนร้อยล ะเฉลี่ย 21.21)                
เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากแบบ OIT ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิ เคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของ                    
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ชี้ชัดว่า แบบ OIT มีสัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนต่ำสุด ทั้งนี้ วิเคราะห์สาเหตุได้ดังนี ้

1) ประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงาน
จะต้องดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุง
เครื่องมือการประเมินเป็นประจำทุกปี เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับรูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน             
ให้มีประสิทธิภาพและมีกลไกในการยกระดับคุณธรรมละความโปร่งใสในกระบวนงานมากยิ่งขึ้น โดย              
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานศึกษารับการประเมินในส่วนของ OIT จำนวน 41 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นปีแรก
ของการประเมิน OTA Online และในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สถานศึกษารับการประเมิน OIT จำนวน 
43 ตัวชี้วัด เพิ่มจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตในตัวชี้วัดย่อย และประเด็นในการ
พิจารณาหลายประการ หากสถานศึกษาไม่ได้ศึกษาข้อมูลในเชิงลึกอย่างละเอียด อาจเกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน หรือนำเสนอขอ้มูลเพื่อรับรองการประเมินไม่ตรงประเด็น จึงทำให้ได้คะแนนในส่วนนี้น้อย 

2) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร ไม่ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมิน ITA Online ให้กับผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา                
ที่ละเอียดถึงแต่ละตัวชี้วัดของการประเมิน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สามารถติดต่อโดยการแพร่กระจายละอองฝอยของเชื้อโรคซึ่งทำให้ตดิเชื้อได้
ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมาก ประกอบกับมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากใน
ระยะเวลาที่รวดเร็ว ดังนั้น กิจกรรมที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มหรือรวมตัวของคนหมู่มาก จึงมีความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จึงได้
จัดส่งแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA Online ให้กับสถานศึกษาในสังกัดและจัดประชุม VDO 
Conference เพื่อชี้แจงแนวทางและปฏิทินการประเมินฯ ให้สถานศึกษาได้รับทราบ แทนการจัดอบรม
สัมมนาดังกล่าว 
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2.2 เมื่อพิจารณาสถานศึกษาที่ได้คะแนนประเมินสูงสุด 10 แห่งแรก ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 นี้ พบว่า ส่วนใหญ่มีพัฒนาการที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา และสมควรแก่การเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไป
ปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม และควรถอดบทเรียนการบริหารงานและการดำเนินงานของแต่ละแห่ง
เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานต่อไป โดยข้อมูลจากการประเมินสามารถสะท้อนปัจจั ยความสำเร็จได้ว่า 
สถานศึกษาเตรียมการรับการประเมินเป็นอย่างดีทั้งสามแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) เครื่องมือ 
Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) ที่ประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้               
ส่วนเสียภายในหน่วยงานที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้
อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต (2) เครื่องมือ External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT) ที่ประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ 
การทำงาน ซึ่งกระบวนการเก็บข้อมูลจากบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกที่มาติดต่อรับบริการของ
หน่วยงานนั้น ดำเนินการตอบข้อมูลเป็นรายบุคคลอย่างอิสระ ผ่าน QR Code หรือ Link ที่ส่งผลการ
ประเมินโดยตรงมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และไม่ส่งผลกระทบ        
ใด ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้รับเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นผลในเชิงบวก สะท้อนให้เห็นว่าการ
ประเมินนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
และ (3) เครื่องมือการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต มีความชัดเจนและสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมิน
ที่กำหนดไว้ 

 

3. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ 

 3.1 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อและ
เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากในระยะเวลาที่รวดเร็ว รัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการเพื่อป้องกัน              
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามจัดกิจกรรมที่มี
ผู้เข้าร่วมจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องงดจัด
อบรมการประเมิน ITA ให้กับผู้รับผิดชอบจากสถานศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกณฑ์ในการประเมินประจำปีน้ี 
   3.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้บุคลากรของสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินงาน เรียนรู้และปรับวิถีชีวิตใหม่ที่ต้อง
ให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
ซึ่งเป็นช่วงที่มีความคาบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในการประเมิน ITA Online 
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 3.3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ปรับเปลี่ยน

ตัวชี้วัดการประเมินและประเด็นย่อยในการพิจารณาบางรายการ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้จัดส่งข้อมูลแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA Online ไปยังทุก
โรงเรียนในสังกัด และได้จัดประชุม VDO Conference เพื่อชี้แจงแนวทางและปฏิทินการประเมินฯ ให้
สถานศึกษาได้รับทราบ แทนการจัดอบรมสัมมนาดังกล่าว และในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในตัวชี้วัด             
การป้องกันการทุจริต มีประเด็นการประเมินเพิ่มจาก 41 เป็น 43 ข้อ ซึ่งสถานศึกษาต้องศึกษาและ                
ทำความเข้าใจด้วยตนเองบ้าง จึงอาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปบ้าง  

 3.4 สถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่มหรือการ
รวมตัวกันของคนหมู่มากได้ รวมถึงดำเนินการตามมาตรการ Work From Home และการปรับลดเวลา
และวันทำงานของบุคลากร เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ส่งผลให้การประชุม
ชี้แจงเกณฑ์การประเมินแก่บุคลากรในสถานศึกษา มีอุปสรรคในการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.5 สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบ จึงส่งผลต่อความพร้อมและความ
ต่อเน่ืองในการรับการประเมิน ITA Online  

 

4. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน ์

 4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการจัดอบรมการประเมินให้กับผู้รับผิดชอบ               
การประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา ให้มีความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน รวมถึงการเตรียม              
ความพร้อมในการใช้งานระบบ ITA Online อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรทำการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขยายผล
การนำเครื่องมือ ITA Online ไปใช้ในการประเมินสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย 

1) ผู้รับผิดชอบโครงการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา 
2) ที่ปรึกษาการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา 
3) วิทยากรให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Coach) 
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ภาคผนวก 
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รายชื่อคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ที่ปรึกษา 

1. นายสมบูรณ์  เรืองแกว้  ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
2. นายวิเชียร  ศรีแก้วแฝก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
3. นายสำรวย  ภักด ี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
4. นายชัยณรงค์  ช่างเรอื รองผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 

คณะทำงานประมวลผลและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน ์

1. นายชัยณรงค์  ช่างเรอื รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
2. นายสำรวย  ภักด ี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
3. นางอารี  ชนะสงคราม  ผู้อำนวยการกลุ่มสง่เสริมการจดัการศึกษา 
4. นางพจณิชา  รอดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
5. นางปราณตี เนตรพุกกณะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์
6. นางอรฉัตร สุขนิตย ์ ผู้อำนวยกากรลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. นางสุพรพงศ ์ชัยดำรงค์ฤทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
8. นางบุษกร  เพ็ชรพวง นักวิชาการศกึษาชำนาญการพิเศษ 
9. นางสาวฐิตพิร  บุญษร        นักวิชาการศกึษาชำนาญการพิเศษ 
10. นางเพ็ญวดี ชชู่วย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
11. นางสาวทิพยธ์ิภา ปานราม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
12. นายเฉลมิชัย นาคสวาท นิติกรชำนาญการ 
13. นางกันทนา จันทร์ทอง นักวิชาการศกึษาชำนาญการ 
14. นางสาวศษิตา โลกถวิล นักวิชาการศกึษาชำนาญการ 
15. นางวินติยา เสตพงศ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
16. นายศักดา  ชินทตัโต     นักวิชาการคอมพิวเตอรช์ำนาญการ 
17. นายภิญโญ ฉิมหน ู นักวิชาการศกึษา 
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คณะทำงานประมวลผลและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ต่อ) 

18. นางสาวพรทิพย ์พวงเดช นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
19. นางจุฑามาศ นุ้ยเมือง เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน 
20. นางสารภี ณ นคร เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน 
21. นางสาวพิมพ์ศิลป์ แก้วมีศร ี นักจัดการงานทัว่ไป 
22. นายรฐัเดช ครีีรักษ ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
23. นางสาวรัชฎาภรณ ์ตาลประสิทธิ ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
คณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ 
 

1. นายชัยณรงค์  ช่างเรอื รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
2. นายสำรวย  ภักด ี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
3. นางอารี  ชนะสงคราม  ผู้อำนวยการกลุ่มสง่เสริมการจดัการศึกษา 
4. นางพจณิชา  รอดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
5. นางณัฐจารักษ ์โสมตดิ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. นางสาวฐิตพิร  บุญษร นักวิชาการศกึษาชำนาญการพิเศษ 
7. นายเฉลิมชัย  นาคสวาท นิติกรชำนาญการ 
8. นายศักดา  ชินทตัโต นักวิชาการคอมพิวเตอรช์ำนาญการ 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 66 โรงเรียน 
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