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ค าน า 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ก าหนดเป้าหมายส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ
และทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใสและเป็น
ธรรม รวมทั้ง ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตส านึก การเป็น
พลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ  2. ส่งเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริตและ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเพ่ือจะได้ทราบ
ผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ได้เริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดให้     มีการประเมินใน
รูปแบบออนไลน์ โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) 2. ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซต์สถานศึกษา (ส าหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้
จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับการประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการน าผลการ
ประเมินไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาและคณะท างานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จนบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์        
เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและน าข้อเสนอแนะไปจัดท า
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากร       
ในสถานศึกษา ที่ท างานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 21 แห่ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 
50 คน และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา จ านวน 21 แห่ง ๆ  ละไม่น้อยกว่า 60 คน   
โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ          
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน  7) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต  
  ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์        
สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา            

โดยภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.98 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดย ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละเฉลี่ย 96.13 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่า
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 57.14 

1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็น 
รายตัวชี้วัดซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.13 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.62 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.05 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.31 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.86 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน      ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.65 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.38 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.39 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
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ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 66.06 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 57.14 ซึ่งอยู่ในระดับ D 

 
   สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ AA  จ านวน 1 แห่ง        
คิดเป็นร้อยละ  4.76  สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B  จ านวน 8  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  38.10 และสถานศึกษาที่มีผล
คะแนนอยู่ในระดับ C จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.05 
  1.3 ร้อยละสถานศึกษาที่ ผ่ าน เกณฑ์ประเมิน  ITA ได้คะแนน  85   คะแนนขึ้นไป                   
คิดเป็นร้อยละ 38.10 
 2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ 
 2.1 ด้านบุคลากร 
  1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่งยังเข้าใจไม่ถูกต้อง                  

2) ผู้รับผิดชอบด้าน ITA ของสถานศึกษาในโรงเรียนบางแห่ง ยังไม่เข้าใจในการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดและจุดประสงค์ของการด าเนินการในคู่มือ มีการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามตัวชี้วัดอยู่หลายกรณีพอสมควร  
จึงท าให้ขาดคะแนนในส่วนนั้น ๆ ไปโดยไม่จ าเป็น 
  3) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่บางโรงเรียน ไม่ได้ให้ความใส่ใจในการเข้ารับการ
ประเมิน มากเท่าท่ีควร 

4) บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work form Home) ท าให้การติดต่อสื่อสารและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเป็นไปได้ด้วยความยากล าบาก 
 2.2 ด้านเทคนิค 
  1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงท าให้การตอบ
แบบส ารวจ IIT และ EIT ตามขั้นตอนปกติเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งบางกรณีต้องมีการจัดการซักซ้อม
ความเข้าใจผ่านการประชุมออนไลน์ โดยอุปกรณ์ในบางท้องที่นั้นไม่พร้อมในการด าเนินการ หรือยุ่งยาก 
   2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในส่วนของตัวชี้วัด OIT ของโรงเรียนในสังกัดนั้นต้องเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งโดยส่วนมากโรงเรียนจะมีการจ้างให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ฯดังกล่าวจึง
ท าให้เป็นเรื่องยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินการด้าน OIT ของโรงเรียน กรณีจะเพ่ิม
ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น แบนเนอร์ต่าง ๆ ลิงค์ข้อมูลเข้าสู่ระบบโซเชี่ยลมีเดีย เป็นต้น แล้วผู้รับจ้างไม่ด าเนินการ 
หรือด าเนินการไม่ถูกต้อง  

 3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
 3.1 ด้านบุคลากร 

1) แจ้ งกระบวนการวิธีการด าเนิ น งานผ่ านทาง Social Network /ประชุม  Video 
Conference มีการจัดท าคลินิก ITA หรือการถาม-ตอบประเด็นข้อสงสัยผ่านทางหน้าเพจของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตาก โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  
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2) ผู้รับผิดชอบในด้าน ITA ของโรงเรียน ควรมีความรู้ความเข้าใจในจุดประสงค์ เข้าใจใน
ตัวชี้วัดและสามารถตีความตามข้อบ่งชี้ที่ให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินงาน โดยศึกษาคู่มือของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ละเอียด เพ่ือที่การด าเนินงานของโรงเรียนดังกล่าวจะได้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามจุดประสงค์ และจะไม่เสียคะแนนโดยใช่เหตุเมื่อน าข้อมูลมาเผยแพร่ไม่ตรงตามตัวชี้วัด 

3) ควรมีการสร้างความเข้าใจให้กับโรงเรียนให้การด าเนินการวิเคราะห์ และการก าหนด
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ รวมถึงชี้แจงการให้
ความส าคัญของการประเมิน เพ่ือจะท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรม 
และเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง  

3.2 ด้านเทคนิค 
1) ที่ปรึกษาการประเมิน และสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช้

งานระบบ ITA Online  
2) โรงเรียนที่มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการท าเว็บไซต์ของโรงเรียน ควรมีการท า 

ความเข้าใจกับผู้รับจ้าง ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อมูลบางประการที่นอกเหนือจาก
การท าเว็บไซต์ปกติ เพ่ือที่จะท าให้เว็บไซต์ของโรงเรียน มีประสิทธิภาพ ตรงตามตัวชี้วัดในคู่มือที่ได้ก าหนดไว้
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บทที่ 1  
บทน า 

ความเป็นมา 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)        
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: 
ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3        
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมและที่ผ่านมา
พบว่า หลายหน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็น
กรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วย
ความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันใน
ประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตการรับสินบนหรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้
การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุง
การท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

 การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มีการ
ตรวจสอบ  และมีการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง มีการ
พัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งต่อ
บุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูก
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรม 
ที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น า
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 245 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน
ด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล 
ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการ
ปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการ   บูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินการ และมุ่งเน้นการร่วมด าเนินการขับเคลื่อนด้านธรร
มาภิบาลในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน 
และน าผลการประเมินไปการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของ
การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับ
การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการด าเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุน
หรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 
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แนวทางการประเมิน ITA Online  

 ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึ กษา
ออนไลน์ ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือให้สถานศึกษาที่เข้ารับ
การประเมิน  ได้ทราบผลการประเมินตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

  ส่ วน ที่  1  การ เก็ บ ข้ อ มู ล จ าก บุ ค ล าก ร ใน ส ถ าน ศึ กษ า  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาได้มีโอกาสสะท้อนและ
แสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น
ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

  ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ 
  ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ส่วนที่  2  การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสถานศึกษา (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสถานศึกษาได้มีโอกาสสะท้อน
และแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 

  ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน 
  ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน 
  ส่วนที่  3  การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ที่เผยแพร่ไว้
ทางหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมินเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน 
พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 

  ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.2  การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.3  การบริหารเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online  

  ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี  10.1  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
   ตัวชี้วัดย่อยท่ี  10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 แต่เนื่องจากด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน
จ านวนมาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการปรับลดเวลาและวันท างานของบุคลากรในสังกัด 
เพ่ือป้องกันควบคุมและจ ากัดการแพร่ระบาด ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) โดยให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดจัดบุคลากรหมุนเวียนมา
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เลื่อนการจัดประชุม 
การฝึกอบรม หรือการสัมมนาต่าง ๆ ออกไปงดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่ม 
และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จึงต้องมีการปรับแผนการด าเนินกิจกรรมให้สอด
รับการสถานการณ์  เพ่ือสนองตอบมาตรการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้นโดย
ปรับรูปแบบจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online) 
เปลี่ยนไป 
  - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ให้กับสถานศึกษาเพ่ือ
เตรียมรับการประเมิน ITA Online 
  - การส่งเสริมและสนับสนุน ให้สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
สถานศึกษาเพ่ือเปิดเผยข้อมูลและการด าเนินการต่างๆ ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  - การปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลต่อการก าหนดกลไก
และกระบวนการในการขับเคลื่อนแนวทางการประเมิน ITA Online ในปีนี้โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ออกแบบระบบเพ่ือให้สามารถรองรับการประเมินสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ใน
การน าผลที่ได้จากการประเมิน ITA Online มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online  

 ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online จ าเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกัน
ขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online ให้สามารถด าเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด ประกอบด้วย 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยศูนย์กลางในการด าเนินการ
ประเมินในภาพรวม โดยมีหน้าที่ก าหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์
ต่างๆ ในการประเมิน การก ากับติดตามการประเมินและ การด าเนินการต่อผลการประเมินเพ่ือน าเสนอต่อ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 
 ส านั กงาน  ป .ป .ช . มีบทบาทในการร่วมก าหนดแนวทางและร่วมก ากับติดตาม 
การประเมิน รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆในการประเมิน 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยย่อยในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  โดยมีหน้าที่ก าหนดกลไกและกระบวนการในขับเคลื่อนการ
ประเมินสถานศึกษาในสังกัด 
 สถานศึกษา  เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 8,224 แห่ง 
และ โรงเรียนคุณภาพ 349 แห่ง (ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา จ านวน 183 แห่ง 
โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 77 แห่ง และโรงเรียน Stand Alone จ านวน 89 โรงเรียน )      
เข้ารับการประเมิน   

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ถือ
เป็นการขยายผลการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มาใช้ในการประเมินสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา โดย
การประเมินผ่านระบบ ITA Online ซึ่งได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อ
การใช้งานลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
จะท าให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และน ากรอบการประเมินที่ก าหนดไปด าเนินการจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญที่จะ
น าไปสู่การปรับปรุงหน่วยงาน     และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
ในอนาคตอีกด้วย 
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บทที่ 2   
วิธีการประเมิน 

 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่
องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์  
การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ท าให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลาย
ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริต
ทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับ
คะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได ้โดยจ าแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT 

  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 1 – ตัวช้ีวัดที่ 5 ประกอบด้วย 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่    

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน  และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด    
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และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรวมไปถึง
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็น
ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่
แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
แม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอกซ่ึงถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด 
การรับสินบนได้ในอนาคต 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     

 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     
     

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
 

    

     
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน     

 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     

 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ  
    เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   

 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง   
   เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 
เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   

 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง  
   เป็นต้น 

  

   
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   

 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณ ี
   พิเศษ เป็นต้น 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 เป็นตัวชี้ วัดที่ มี วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่ วยงาน 

ต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่
การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลาค่าวัสดุอุปกรณ์ หรื อค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 คุ้มค่า     

 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่
เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้     

 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

   
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สอบถาม     

 ทักท้วง     

 ร้องเรียน     
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อ การใช้

อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึง
การใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้  
ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง 
หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือ   พวกพ้อง 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่ งหน้าที่ 
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i14  ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว
ของผู้บังคบับัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

   
 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน 
มีลักษณะดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     

 มีการซื้อขายต าแหน่ง     

 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     
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ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 เป็นตั วชี้ วัดที่ มี วัตถุประสงค์ เพ่ื อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่ วยงาน 

ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สิน
ของราชการ  ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน  และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง          เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัติรวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานด้วย 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวก มากน้อยเพียงใด 

    

     

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i21 ถ้ าต้ องมี การขอยืมทรัพย์ สิ นของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

    

  
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 เป็นตัวชี้ วัดที่ มี วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
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ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 

 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   

 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   
   

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i27  หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อ
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เฝ้าระวังการทุจริต     

 ตรวจสอบการทุจริต     

 ลงโทษทางวินัย  เมื่อมีการทุจริต     
หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงท าให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ                 "มาก
ที่สุด" 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
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หมายเหตุ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก 
หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. เปน็ต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     

 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     

 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     

 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     
  

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT 

  แ บ บ วัด ก ารรั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย ภ ายน อก  (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 6 – ตัวช้ีวัดที ่8 ประกอบด้วย 
 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ    /ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
และการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถาม  จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     

 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

    

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรอืไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการ
แก่ท่านมากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้อง
ขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   

 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ : เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ     เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e5 หน่วยงานที่ ท่ านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
มากน้อยเพียงใด 
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 ตัวช้ีวัดที ่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่ านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     

 มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e9 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ : หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากท่ีสุด” 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรี ยนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

  

 
 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกั บการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

          ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e11 เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่ ท่ านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ    ให้ดี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ : หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้
ก่อนมาติดต่อ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ : หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e13 หน่ วยงานที่ ท่ านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ : การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มาก
น้อยเพียงใด 

    

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวดั OIT 
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แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 ประกอบด้วย 

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
   เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่  แผน
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ            ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o1 โครงสร้าง แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

 ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน 
สอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร  แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง  รูป
ถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์     (e–mail) 

o3 อ านาจหน้าที่  แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

 แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ป ี
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
 ที่อยู่หน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
 หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้ 
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  
 การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์  แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน ตาม

อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o8 Q&A  แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถ

สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้ค าตอบกับ   
ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่อง
ข้อความ  ถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

o9 Social Network  แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 
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 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
 การด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o10 แผนด าเนินงานประจ าปี  แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ1ปีงบประมาณ 

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลา ในการด าเนินการ  
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o11 รายงานการก ากับ 
ติดตาม 
การด าเนินงาน ประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี
ในข้อ o10 
 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน  
 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  
 การปฏิบัติงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากร  
ในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน ส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน และ
ก าหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 

  การให้บริการ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
 แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ 
ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ



                    การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                                                    ของสถานศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า 26 

 

บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ   
อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน 
การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ 
 หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ  

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน  
 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o16 รายงานผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o17 E–Service  แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการ
ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน  
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานส าหรับ
หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการที่มีความส าคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน 
หมายเหตุ : E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น  Smart OBEC, My office, AMSS++  หรือโปรแกรมอ่ืนที่มีการปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมที่ใช้ระบบส านักงานอัจฉริยะ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
ประยุกต์ใช้ในส านักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 

 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o18 แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปี 
 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 
ปีงบประมาณ 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณตาม
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ประเภทรายการใช้จ่าย  
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o19 รายงานการก ากับ 
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ในข้อ o18 
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  
 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ               
อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                  
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ              
ตามท่ีหน่วยงาน จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ  การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท  หรือการ
จัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติม 
โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว 
 

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

 แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ              
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล การจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น  
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1) 
 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย  
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รายเดือน งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  
 จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด 
ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 

o24 รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณท่ีใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล        
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
 แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน    

o26 การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 แสดงการด าเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25   
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ
ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 
 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
 การพัฒนาบุคลากร  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลหน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
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o28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย     
ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน         
ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร   
ในหน่วยงาน  
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อยประกอบด้วย 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบและระยะเวลาด าเนินการ 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของบุคลากรในหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการ  เรื่อง
รอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย 
ประกอบด้วยจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จ านวนเรื่อง 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จและจ านวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่าง ด าเนินการ   
 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 
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 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o32 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 
 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์  
 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น                           
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล     เป็นต้น 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน  2 ประเด็น คือ (1) 
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift 
Policy) การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการ
ประเมิน เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o34 เจตจ านงสุจริต 

ของผู้บริหาร และ 
นโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
 แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร 
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล (ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน) 
 จัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
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 แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน  
จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)  (ด าเนินการโดย
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน ) 
 จัดกิจกรรมปลุกจิตส านึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัด
อบรมให้ความรู้  การจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  การสร้างการ
รับรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น  
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
 เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ 
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส  
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o36 การประเมินความเสี่ยง 

การทุจริตประจ าปี 
 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน                 
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
  มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความ
เสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการ                            
และการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น  
  เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง 
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  
  เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36  
  เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร    ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 

 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ชัดเจนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
 เป็นการด าเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต 
 แสดงแผนปฏิบัติการหรือโครงการโรงเรียนสุจริต                      
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือการพัฒนา                  
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ/โครงการฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาด าเนินการ 
 เป็นแผนฯ/โครงการฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต  ตามข้อ o39 
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม                    
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
 สามารถจัดท าข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส                     
หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา  
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต  
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 เป็นการรายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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  ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o42 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส             
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์  อย่างน้อยประกอบด้วย 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไข 
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ 
 มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม                         
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อย
ประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบ  หรือผู้เกี่ยวข้อง การก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้
น าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล 

o43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการ                   
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ : สถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์  ไม่น าข้อ 042-043 มาคิดค่าคะแนน เนื่องจากเป็นการประเมินในปีแรกของสถานศึกษา 
(กรณี สพท. ต้องการน าสถานศึกษาทั้งหมดเข้ารับการประเมิน  สถานศึกษาที่ถูกประเมินครั้งแรกจะไม่น าข้อ 
042-043 มาคิดค่าคะแนน) 

 
การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และ องค์ประกอบ

ของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
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องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ 
- สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL 
- ข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
- ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหาของข้อมูล ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจ

และเข้าถึงได้ 
องค์ประกอบของข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามที่ปรากฏในรายละเอียดต่อไป 
 

ตารางแสดงสรุปจ านวนข้อค าถามแต่ละตัวช้ีวัด 
แบบ น้ าหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ข้อค าถาม 

IIT 30 

การปฏิบัติหน้าที่ – 6 
การใช้งบประมาณ – 6 

การใช้อ านาจ – 6 
การใช้ทรัพย์สิน                  

ของราชการ 
– 6 

การแก้ไขปัญหา               
การทุจริต 

– 6 

EIT 30 
คุณภาพการด าเนินงาน – 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร – 5 
การปรับปรุงการท างาน – 5 

OIT 40 

การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 

การด าเนินการเพ่ือป้องกัน                 
การทุจริต 

8 

มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน                
การทุจริต 

2 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการประเมิน 

 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก          
ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน   ลดความยุ่งยาก  ซับซ้อน
ในการน าเข้าข้อมูล  และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  สามารถบริหาร
จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว  
ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินและการวางแผนใน
การป้องกันการทุจริตต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินและ
วางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการประเมิน 

 ตัวชี้วัดการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แ บ บ วั ด ก า ร รั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ าย ใน  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
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หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and ransparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

กลุ่มประชากร  กลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แ บ บ วั ด ก า ร รั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ าย ใน  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สิ น
ของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  หมายถึง  บุคลากรในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับสถานศึกษามาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online (ตามที่ สพท. ก าหนด)
  
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คู่ค้า  คู่สัญญา  ผู้รับจ้าง  ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา
นับตั้งแต่ในปีที่ท าการประเมิน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินโดย
ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบส ารวจ  หน่วยงานละ 1 ชุด 
 การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ระบุ URL 
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล 
โดยสถานศึกษาสามารถระบุ URL ได้ไม่เกิน 4 URLในแต่ละข้อ 

กรณีที่สถานศึกษามีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้เผยแพร่ข้อมูลได้ ไม่ตรงตาม
รายละเอียดที่ก าหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดตามแบบส ารวจ OIT ได้ให้หน่วยงาน
อธิบายเหตุผลความจ าเป็นประกอบโดยละเอียด 
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 การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบ 
ทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค าถามจากผู้ตอบ 

ทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 

 
คะแนนและระดับผลการประเมิน 

 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล
การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

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

0 – 49.99 F 
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ขั้นตอนการประเมิน 

 สพท. ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่านระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยจ าแนกขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ 
ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงด าเนินการประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน 
ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีข้ันตอนการประเมินและกรอบระยะเวลาด าเนินการพอสังเขป ดังนี้ 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 

 
สิงหาคม 2565 

การชี้แจงแนวทางการประเมิน 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา ผู้ดูแลระบบ 
ITA Online  และ ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง 

 
สิงหาคม 2565 

Workshop ระบบ ITA Online ให้กบัสถานศึกษา 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ ITA Online 
ให้กับผู้รับผิดชอบ จ านวน 21 โรงเรียน 

สิงหาคม 2565 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA 
Online ของสถานศึกษาในสังกัด 

สิงหาคม 2565 
  - สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทาง
เว็บไซต์ของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 

กันยายน 2565 

การตอบแบบ IIT 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา 
  - สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการ
รับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 

 
 

กันยายน 2565 

การตอบแบบ EIT 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้สถานศึกษา 
  - สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการ
รับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 

กันยายน 2565 การตอบแบบ OIT  
  - สถานศึกษาด าเนินการตอบแบบส ารวจ OIT  
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กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
 

ตุลาคม 2565 การตรวจให้คะแนนและข้อเสนอแนะ ประมวลผลการประเมิน 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาตรวจและให้คะแนนแบบ OIT 
ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ 

ตุลาคม 2565   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

 
ตุลาคม 2565 

  การประกาศผลคะแนน ITA Online 
  - ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online ของ
สถานศึกษาและน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

ช่วงเตรียมการประเมิน 

 1. สถานศึกษา เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะผู้ประเมินและผู้ดูแลระบบ ITA 
Online ของสถานศึกษา ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สถานศึกษา ผู้ดูแลระบบ ITA 
Online ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  

สถานศึกษาด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ร่วม
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 2. สพท.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ITA Online 2022 ให้กับ ผู้รับผิดชอบ ......... หน่วย
การประเมิน ผ่านระบบออนไลน์ 
  สถานศึกษาส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สถานศึกษา และผู้ดูแล
ระบบ ITA Online ของ สถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ทาง สพท. จัดขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเรียนรู้วิธีการใช้งาน
ระบบ ITA Online การสร้างเครื่องมือการประเมิน            การเชื่อมโยงเครื่องมือ การจัดการประมวลผล
คะแนน การสรุปผลข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
และวางแผนการด าเนินงาน 
 3. สถานศึกษาประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา     ให้ครู
และบุคลากรในสถานศึกษา 
 สถานศึกษา  จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     ในการ
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ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา  เพ่ืออธิบายการใช้งานระบบ ITA Online การ
กรอกข้อมูล การตอบแบบประเมิน การจัดท าข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา การตอบค าถามแบบส ารวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA Online ในภาพรวม 
 4. สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
 สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแล
ระบบของสถานศึกษา ดังนี้ 
   – กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา 
   – น าเข้าข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
   – ประสานงานในขั้นด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT  
   – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
   – ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

 5. สถานศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบและกรอกน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ผ่านทางระบบ ITA Online 2022 
   ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2022 เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้ 
   1 . ข้ อมู ลบุ คล ากรผู้ รั บ ผิ ดชอบ การป ระ เมิ น  ITA Online ใน ระดั บ  สถานศึ กษ า                       
จ านวน 3 คน 
   2. จ านวนบุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา ที่ท างานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2022   เพ่ือน ามาใช้ค านวณจ านวน
ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT)   
   3. จ านวนนักเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา เพ่ือน ามาใช้ค านวณจ านวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT)    
 6. สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 สถานศึกษาจะต้องด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของสถานศึกษา เพ่ือเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามประเด็นข้อค าถามของแบบส ารวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 

ช่วงด าเนินการประเมิน 

 1. สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ให้
สถานศึกษา 
 สพท.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA 
Online ในระดับสถานศึกษาไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT จะ
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อยู่ในลักษณะ URL ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบใน
ระบบ ITA Online 2022 ในช่วงเวลาที่ สพท.ก าหนด 

 2. สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 

 จากนั้น สถานศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 2022  แก่
บุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้า
ระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 บุคลากรในสถานศึกษา จะเข้าระบบ ITA Online 2022 จาก URL และประเมินด้วยตนเอง 
โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนท าแบบ
ส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพ่ือป้องกันการตอบซ้ าของผู้ใช้งานและ
เพ่ือให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบ
ส ารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษาจะมีหน้าที่ก ากับติดตามการ
ประเมินตามแบบ IIT ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างที่ สพท. ก าหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการประเมิน
ตามแบบ IIT ในระบบ ITA Online 2022 

3. สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT)  
ให้สถานศึกษา 
 สพท.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA 
Online ในระดับสถานศึกษา ไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT 
จะอยู่ในลักษณะ URL  ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามา
ตอบในระบบ ITA Online 2022 ในช่วงเวลาที่ สพท.ก าหนด 
 4. สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT  
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 
  จากนั้น สถานศึกษาศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 
2022 แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ อ่ืนๆ 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITA Online 2022 จาก URL  และประเมินด้วย
ตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตัวตนด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของตนเอง
ก่อนท าแบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพ่ือป้องกันการตอบซ้ าของ
ผู้ใช้งานและเพ่ือให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา จะมีหน้าที่ก ากับติดตามการ
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ประเมินตามแบบ EIT ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างที่ สพท. ก าหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการประเมิน
ตามแบบ EIT ในระบบ ITA Online 2022 
 5. ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) 
 สพท.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ไปที่ อีเมล 
xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT จะเป็น
ช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ตอบค าถามตามแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามช่วงเวลาและแนวทางท่ี สพท.ก าหนด เท่านั้น 
 สถานศึกษาที่รับการประเมิน โดยผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา
จะต้องเข้าระบบ ITA Online 2022 เพ่ือตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน 
ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน 
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 

 

ช่วงสรุปผลการประเมิน 

 1. ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน  
 สพท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 2. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  สพท. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยจัดท าเป็นรูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล ภายหลังจาก
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและให้คะแนน 
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 3. ประกาศผลการประเมิน ITA และน าเสนอผลต่อ สพฐ. 
 สพท. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้สถานศึกษาได้รับทราบ รวมถึงน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ 
สพฐ. และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
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บทที่ 4 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

 

 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 

  1.1  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 
Assessment Online (IIT Online) จ านวน 616 คน 

  1.2  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 
Assessment Online (EIT Online) จ านวน 1,472 คน 

  1.3  สถานศึกษาที่รับการประเมิน Open Data Integrity  
and Transparency Assessment (OIT) จ านวน 21 แห่ง 

 
 ผลการประเมินในภาพรวมระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวมระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.98  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน         
การด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดย ตัวชี้วัด ที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย 96.13 ส่วน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัด 10  การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 
57.14 
  2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จาก
การส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา และ
จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.13 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.62 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.05 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.31 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.86 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน      ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.65 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.38 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.39 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 66.06 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 57.14 ซึ่งอยู่ในระดับ D 
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  3. สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ AA จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  

4.76  สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33   

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด) 
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                การปฏิบัติหน้าที ่             การใช้งบประมาณ         การใช้อ านาจ                 การใช้ทรัพย์สินของราชการ    
 

                การแก้ไขปัญหาการทจุริต   คุณภาพการด าเนินงาน    ประสิทธภิาพการสื่อสาร    การปรบัปรุงระบบการท างาน   
 

                การเปิดเผยข้อมูล             การปอ้งกันการทุจริต           
 

 จากแผนภูมิพบว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 80.98  ซึ่งอยูในระดับ B และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า 

ตัวชี้วัด 1 การปฏิบัติหน้าที่    ไดค้ะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 96.31 
รองลงมา คือ ตัวชี้วัด 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ไดค้ะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 95.39 
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด 3 การใช้อ านาจ     ไดค้ะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 95.05 
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด 6 คุณภาพการด าเนินงาน    ไดค้ะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 94.65 
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร    ไดค้ะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 94.38 
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด 2 การใช้งบประมาณ    ไดค้ะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 91.62 
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ไดค้ะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 91.31 
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต      ไดค้ะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 90.86 
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล    ไดค้ะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 66.06 
และตัวชี้วัดตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต  ไดค้ะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 57.14 
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        แผนภูมิแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์  
(จ าแนกตามระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน) 

 
 

 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จ านวน 21 โรงเรียน พบว่า  

สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ AA มีจ านวน 1 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 4.76   
สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ A   มีจ านวน 7 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 33.33 
สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ B   มีจ านวน 8 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 38.10 
สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ C   มีจ านวน 4 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 19.05 
สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ D   มีจ านวน 1 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 4.76 
สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ E    มีจ านวน 0 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
 
 
 

 

ระดบั B 

 38.10 % 

ระดบั A 

 33.33 % 

ระดบั AA 

 4.76 % 

ระดบั D 

 4.76 % ระดบั C 

 19.05 % 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนทั้งสิ้น 21 แห่ง มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  

ตารางแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(เรียงตามคะแนนการประเมิน ITA ) 
ล าดับ รายช่ือสถานศึกษา คะแนน ITA ระดับ 

1 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 97.26 AA 
2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 94.98 A 
3 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 91.53 A 
4 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 90.92 A 
5 โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” 88.86 A 
6 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 88.29 A 
7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 87.9 A 
8 โรงเรียนผดุงปัญญา 86.84 A 
9 โรงเรียนแมร่ะมาดวิทยาคม 82.29 B 
10 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 81.4 B 
11 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 80.29 B 
12 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 80.16 B 
13 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 79.9 B 
14 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 77.42 B 
15 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 77.18 B 
16 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 76.99 B 
17 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 73.84 C 
18 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 73.23 C 
19 โรงเรียนโมโกรวิทยาคม 65.66 C 
20 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 65.25 C 
21 โรงเรียนตากพิทยาคม 60.42 D 

คะแนนเฉลี่ย 80.98 B 
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จากตารางแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เรียงตามรายชื่อสถานศึกษา) พบว่า สถานศึกษาที่มีคะแนนรวมอยู่
ในระดับ AA จ านวน 1  แห่ง ระดับ A จ านวน 7 แห่ง ระดับ  B  จ านวน 8 แห่ง ระดับ C จ านวน 4 แห่ง และมี
คะแนนรวมอยู่ในระดับ D จ านวน 1 แห่ง 
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บทที่ 5 
                         สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 21 แห่ง สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้ 

 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวม

ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.98 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดย ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 96.31 ส่วนตัวชี้วัด
ที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 57.14 
                     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด ซึ่ง
ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.13 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.62 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.05 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.31 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.86 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน      ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.65 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.38 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.39 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 66.06 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 57.14 ซึ่งอยู่ในระดับ D 

 
สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ AA จ านวน 1 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 4.76 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ ในระดับ ระดับ A จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ  B  จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.10 ระดับ C จ านวน 4 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 19.05 และสถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.76 

 
 



                    การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                                                    ของสถานศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า 49 

 

1. อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยภาพรวม

ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.98 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

อยู่ในระดับ  B  เช่น  

 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนสูง เนื่องจากสถานศึกษามีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและ
ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
และบุคลากรภายในสถานศึกษาอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความชัดเจน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินที่ก าหนดไว้  
 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนต่ า ส่วนหนึ่งเนื่องจาก แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องเตรียมการค่อนข้างมาก ท าให้สถานศึกษา
บางแห่งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการประเมินท าให้ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของหน่วยงานไม่ตรง
ตามข้อพิจารณา หรือขาดความสมบูรณ์ไม่ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนด  

 2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ 
 2.1 ด้านบุคลากร 
  1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่ง ยังเข้าใจไม่ถูกต้อง                  

2) ผู้รับผิดชอบด้าน ITA ของสถานศึกษาในโรงเรียนบางแห่ง ยังไม่เข้าใจในการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดและจุดประสงค์ของการด าเนินการในคู่มือ มีการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามตัวชี้วัดอยู่หลายกรณีพอสมควร
จึงท าให้ขาดคะแนนในส่วนนั้น ๆ ไปโดยไม่จ าเป็น 
  3) โรงเรียน ในสั งกัด  บางโรงเรียน ไม่ ได้ ให้ ความใส่ ใจในการเข้ ารับการประเมิน              
มากเท่าท่ีควร 
 2.2 ด้านเทคนิค 
  1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงท าให้การตอบ
แบบส ารวจ IIT และ EIT ตามขั้นตอนปกติเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งบางกรณีต้องมีการจัดการซักซ้อม
ความเข้าใจผ่านการประชุมออนไลน์ โดยอุปกรณ์ในบางท้องที่นั้นไม่พร้อมในการด าเนินการ หรือยุ่งยาก 
   2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในส่วนของตัวชี้วัด OIT ของโรงเรียนในสังกัดนั้นต้องเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งโดยส่วนมากโรงเรียนจะมีการจ้างให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ฯดังกล่าว 
จึงท าให้เป็นเรื่องยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินการด้าน OIT ของโรงเรียน กรณีจะเพ่ิม
ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น แบนเนอร์ต่าง ๆ ลิ้งค์ข้อมูลเข้าสู่ระบบโซเชี่ยลมีเดีย เป็นต้น แล้วผู้รับจ้างไม่ด าเนินการ 
หรือด าเนินการไม่ถูกต้อง  
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3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
 3.1 ด้านบุคลากร 

1) แจ้ งกระบวนการวิธีการด าเนิ น งานผ่ านทาง Social Network /ประชุม  Video 
Conference มีการจัดท าคลินิก ITA หรือการถาม-ตอบประเด็นข้อสงสัยผ่านทางหน้าเพจ  

2) ผู้รับผิดชอบในด้าน ITA ของโรงเรียน ควรมีความรู้ความเข้าใจในจุดประสงค์ เข้าใจใน
ตัวชี้วัดและสามารถตีความตามข้อบ่งชี้ที่ให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินงาน โดยศึกษาคู่มือของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ละเอียด เพ่ือที่การด าเนินงานของโรงเรียนดังกล่าวจะได้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามจุดประสงค์ และจะไม่เสียคะแนนโดยใช่เหตุเมื่อน าข้อมูลมาเผยแพร่ไม่ตรงตามตัวชี้วัด 

3)  ควรมีการสร้างความเข้าใจให้กับโรงเรียนให้การด าเนินการวิเคราะห์ และการก าหนด
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ รวมถึงชี้แจงการให้
ความส าคัญของการประเมิน เพ่ือจะท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้ องเป็นรูปธรรม 
และเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง 

 3.2 ด้านเทคนิค 
1) ที่ปรึกษาการประเมิน และสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช้

งานระบบ ITA Online  
2) โรงเรียนที่มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการท าเว็บไซต์ของโรงเรียน ควรมีการท าความ

เข้าใจกับผู้รับจ้าง ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อมูลบางประการที่นอกเหนือจากการ
ท าเว็บไซต์ปกติ เพ่ือที่จะท าให้เว็บไซต์ของโรงเรียน มีประสิทธิภาพ ตรงตามตัวชี้วัดในคู่มือที่ได้ก าหนดไว้ 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 21 โรงเรียน 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
คะแนน
ที่ได้ 

เครื่องมือ 
คะแนน
เครื่องมือ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 96.13 IIT 30 30 27.9 
2 การใช้งบประมาณ 91.62 
3 การใช้อ านาจ 95.05 
4 การใช้ทรัพย์สินของทาง

ราชการ 
91.31   

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.86 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 94.65 EIT 30 30 28.44 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.38 
8 การปรับปรุงการท างาน 95.39 
9 การเปิดเผยข้อมูล 66.06 OIT 40 40 24.64 
10 การป้องกันการทุจริต 57.14 
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาพรวมของสถานศึกษาทั้งหมด  

ระดับผลการประเมิน (Rating Score)  80.98 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 21 โรงเรียน 
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1 
โรงเรียนตาก
พิทยาคม. 

94.91 80.77 91.07 82.34 84.89 87.61 82.91 81.78 33.25 44.44 37.5 14.29 50 20 12.5 25 0 26.04 25.23 9.15 60.42 D  

2 
โรงเรียนผดุง
ปัญญา. 

98.49 94.96 98.47 95.09 76.21 98.42 97.41 97.96 60.84 77.78 75 71.43 0 80 87.5 75 100 27.79 29.38 29.67 86.84 A  

3 
โรงเรียนวัง
หินกิตติ
วิทยาคม 

97.98 83.38 93.07 92.18 90.08 99.58 84.72 100 76.71 88.89 87.5 57.14 50 100 31.25 62.5 0 27.4 28.43 21.59 77.42 B  

4 
โรงเรียน
ถนอมราษฎร์
บ ารุง 

99.68 100 100 100 100 92.31 93.7 93.45 97.78 88.89 100 100 100 100 87.5 75 100 29.98 27.95 37.06 94.98 A  

5 
โรงเรียนวัง
ประจบ
วิทยาคม 

100 100 100 97.62 100 100 100 100 73.42 88.89 37.5 85.71 75 80 68.75 87.5 50 29.86 30 28.43 88.29 A  
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6 
โรงเรียนบ้านตาก”ประชา
วิทยาคาร” 

98.18 96.58 98.36 97.98 97.22 100 100 100 85.29 100 75 71.43 100 80 62.5 75 50 29.3 30 29.56 88.86 A  

7 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 99.88 97.03 96.49 97.38 92.84 94.54 93.16 93.7 63.71 88.89 87.5 57.14 25 60 50 50 50 29.02 28.14 22.74 79.9 B  

8 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 93.25 83.43 89.96 81.22 86.45 96.22 95.29 95.23 64.57 100 25 42.86 75 80 68.75 87.5 50 26.06 28.67 26.66 81.4 B  

9 
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 95.86 89.21 94.83 87.55 86.34 96.74 97.69 97.12 53.98 77.78 25 57.14 50 60 50 50 50 27.23 29.16 20.8 77.18 B  

10 
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 97.02 94.16 98.14 97.51 97.23 98.58 98.22 98.33 63.9 55.56 62.5 71.43 50 80 12.5 25 0 29.04 29.51 15.28 73.84 C  

11 
โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 100 98.89 100 100 100 99.81 100 100 70.56 88.89 62.5 71.43 50 80 87.5 75 100 29.93 29.98 31.61 91.53 A  

12 
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 96.52 87.67 93.07 88.81 91.11 96.78 92.63 93.9 70.12 66.67 62.5 71.43 50 100 62.5 75 50 27.43 28.33 26.52 82.29 B  

13 
โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 92.36 76.47 83.88 77.65 72.61 83.47 91.97 93.92 45.68 55.56 25 42.86 25 80 25 50 0 24.18 26.94 14.14 65.25 C  

14 
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 94.22 87.83 91.13 82.37 83.42 97.7 99.25 99.7 67.43 100 75 57.14 25 80 37.5 75 0 26.34 29.67 20.99 76.99 B  
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15 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 88.89 100 100 95.06 99.07 91.26 99.93 99.92 55.26 66.67 87.5 57.14 25 40 93.75 87.5 100 28.98 29.11 29.8 87.9 A  

16 
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 99.01 98.83 98.76 95.84 98.34 97.59 95.81 97.01 77.79 100 62.5 71.43 75 80 31.25 62.5 0 29.45 29.04 21.81 80.29 B  

17 
โรงเรียนด่านแม่ละเมา

วิทยาคม 
99.67 98.85 99.17 100 98.33 87.5 100 100 74.56 88.89 87.5 71.43 25 100 87.5 75 100 29.76 28.75 32.41 90.92 A  

18 
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 89.79 77.47 82.59 76.79 78.51 87.07 81.47 83.45 74.84 77.78 75 71.43 50 100 43.75 87.5 0 24.31 25.2 23.72 73.23 C  

19 
โรงเรียนพบพระวิทยาคม 94.27 82.79 88.71 82.68 85.65 82.74 77.75 77.69 57.71 88.89 37.5 57.14 25 80 93.75 87.5 100 26.05 23.82 30.29 80.16 B  

20 
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 100 100 100 100 100 100 100 100 86.28 88.89 87.5 100 75 80 100 100 100 30 30 37.26 97.26 AA  

21 
โรงเรียนโมโกรวิทยาคม 88.69 95.7 98.35 89.5 89.77 99.79 100 100 33.56 77.78 25 0 25 40 6.25 12.5 0 27.72 29.98 7.96 65.66 C  
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1.การปฏ ิบ ัตหินา้ท ี่

2.การใช้งบประมาณ

3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเปิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ท ุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 1. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
คะแนนท่ีได้  97.26   ระดับ AA 

 
 

 
100 1.การปฏบิัตหิน้าที ่

100 2.การใช้งบประมาณ 

100 3.การใช้อ านาจ 

100 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

100 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

100 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

100 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

100 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

86.28 9.การเปดิเผยข้อมูล 

100 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 

 

OIT 

EIT 
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2.การใช้งบประมาณ

3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเปิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ท ุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 2. โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  

คะแนนท่ีได้ 94.98 ระดับ A 
 

 

 
99.68 1.การปฏบิัตหิน้าที ่

100 2.การใช้งบประมาณ 

100 3.การใช้อ านาจ 

100 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

100 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

92.31 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

93.70 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

93.45 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

97.78 9.การเปดิเผยข้อมูล 

87.50 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 

 

OIT 

EIT 



                    การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                                                    ของสถานศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า 58 

 

80 90 100

ปี 2564

ปี 2565

91.53

98.28

ปี 2564

ปี 2565

IIT 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1.การปฏ ิบ ัตหินา้ท ี่
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3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

5.การแก้ไขปัญหาการทจุริต

6.คุณภาพการด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการสื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบการท  างาน

9.การเป ิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการทจุริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 3. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม   

คะแนนท่ีได้ 91.53 ระดับ A 
 

 

 
100 1.การปฏบิัตหิน้าที ่

98.89 2.การใช้งบประมาณ 

100 3.การใช้อ านาจ 

100 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

100 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

99.81 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

100 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

100 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

70.56 9.การเปดิเผยข้อมูล 

87.5 

 

10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเป ิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ท ุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 4. โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม   

คะแนนท่ีได ้90.92 ระดับ A 
         

 

 
99.67 1.การปฏบิัตหิน้าที ่

98.85 2.การใช้งบประมาณ 

99.17 3.การใช้อ านาจ 

100.00 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

98.33 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

87.50 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

100.00 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

100.00 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

74.56 9.การเปดิเผยข้อมูล 

100.00 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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3.การใช้อ านาจ

4.การใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

5.การแก้ไข
ปัญหาการท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพ
การสื่อสาร

8.การปรับปรุง
ระบบการท  างาน

9.การเป ิด เผย
ข้อมูล

10.การป้องกัน
การท ุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 5. โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร”    

คะแนนท่ีได้ 88.86 ระดับ A 
         

 

 
98.18 1.การปฏบิัตหิน้าที ่

96.58 2.การใช้งบประมาณ 

98.36 3.การใช้อ านาจ 

97.98 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

97.22 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

100 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

100 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

100 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

85.29 9.การเปดิเผยข้อมูล 

62.5 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเป ิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ท ุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 6. โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  

คะแนนท่ีได้ 88.29 ระดับ A 
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100 2.การใช้งบประมาณ 

100 3.การใช้อ านาจ 

97.62 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

100 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

100 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

100 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

100 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

73.42 9.การเปดิเผยข้อมูล 

68.75 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเป ิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ท ุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 7. สรรพวิทยาคม  

คะแนนท่ีได้ 87.90 ระดับ A 
         

 

 
88.89 1.การปฏบิัตหิน้าที ่

100 2.การใช้งบประมาณ 
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95.06 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

99.07 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

91.26 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

99.93 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

99.92 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

55.26 9.การเปดิเผยข้อมูล 

93.75 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดชันีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเปิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ทุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 8. โรงเรียนผดุงปัญญา  
คะแนนท่ีได้ 86.64 ระดับ A 
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95.09 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

76.21 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

98.42 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

97.41 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

97.96 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

60.84 9.การเปดิเผยข้อมูล 

87.50 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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2.การใช้งบประมาณ

3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเปิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ทุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 9. โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 

คะแนนท่ีได้ 82.29 ระดับ B 
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88.81 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

91.11 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

96.78 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

92.63 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

93.90 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

70.12 9.การเปดิเผยข้อมูล 

62.50 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเปิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ทุจริต

ภาพรวมระดบัสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 10. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  

คะแนนท่ีได้ 81.40 ระดับ B 
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86.45 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

96.22 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

95.29 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

95.23 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

64.57 9.การเปดิเผยข้อมูล 

68.75 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเป ิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ท ุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 11. โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม  

คะแนนท่ีได้ 80.29 ระดับ B 
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98.34 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

97.59 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

95.81 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

97.01 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

77.79 9.การเปดิเผยข้อมูล 

31.25 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเปิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ทุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 12. โรงเรียนพบพระวิทยาคม  

คะแนนท่ีได้ 80.16 ระดับ B 
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85.65 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

82.74 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

77.75 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

77.69 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

57.71 9.การเปดิเผยข้อมูล 

93.75 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเปิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ทุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 13. โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  

คะแนนท่ีได้ 79.90 ระดับ B 
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94.54 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

93.16 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

93.70 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

63.71 9.การเปดิเผยข้อมูล 

50.00 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
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4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเปิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ทุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 14. โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 

คะแนนท่ีได้ 77.42 ระดับ B 
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76.71 9.การเปดิเผยข้อมูล 

31.25 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 

 

OIT 

EIT 



                    การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                                                    ของสถานศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า 70 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ปี 2564

ปี 2565

50.87

77.18

ปี 2564

ปี 2565

IIT 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1.การปฏ ิบ ัตหินา้ท ี่
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3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเปิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ท ุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 15. โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม  

คะแนนท่ีได้ 77.18  ระดับ B 
         

 

 
95.86 1.การปฏบิัตหิน้าที ่

89.21 2.การใช้งบประมาณ 

94.83 3.การใช้อ านาจ 

87.55 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

86.34 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

96.74 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

97.69 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

97.12 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

53.98     9.การเปดิเผยข้อมูล 

50.00 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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2.การใช้งบประมาณ

3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเป ิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ท ุจริต

ภาพรวมระดบัสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 16. โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  

คะแนนท่ีได้ 76.99 ระดับ B 
            

 

 
94.22 1.การปฏบิัตหิน้าที ่

87.83 2.การใช้งบประมาณ 

91.13 3.การใช้อ านาจ 

82.37 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

83.42 5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

97.70 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

99.25 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

99.70 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

67.43 9.การเปดิเผยข้อมูล 

37.50 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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2.การใช้งบประมาณ

3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเปิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ทุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 17. โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม  

คะแนนท่ีได้ 73.84 ระดับ C 
            

 

 
97.02 1.การปฏบิัตหิน้าที ่

94.16 2.การใช้งบประมาณ 

98.14 3.การใช้อ านาจ 

97.51 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

97.23 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

98.58 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

98.22 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

98.33 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

63.90 9.การเปดิเผยข้อมูล 

12.50 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเปิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ทุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 18. โรงเรียนแม่กุวิทยาคม  

คะแนนท่ีได้ 73.23 ระดับ C 
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77.47 2.การใช้งบประมาณ 

82.59 3.การใช้อ านาจ 

76.79 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

78.51 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

87.07 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

81.47 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

83.45 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

74.84 9.การเปดิเผยข้อมูล 

43.75 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเปิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ทุจริต

ภาพรวมระดบัสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 19. โรงเรียนโมโกรวิทยาคม  

คะแนนท่ีได้ 65.66 ระดับ C 
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98.35 3.การใช้อ านาจ 

89.5 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

89.77 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

99.79 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

100 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

100 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

33.56 9.การเปดิเผยข้อมูล 

6.25 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเปิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ทุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 20. โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม  

คะแนนท่ีได้ 65.25 ระดับ C 
          

 

 
92.36 1.การปฏบิัตหิน้าที ่

76.47 2.การใช้งบประมาณ 

83.88 3.การใช้อ านาจ 

77.65 4.การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

72.61 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

83.47 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

91.97 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

93.92 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

45.68 9.การเปดิเผยข้อมูล 

25.00 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ภาพรวมผลคะแนน  ITA ปี 2564- 2565 
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4.การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5.การแก้ไขปัญหา
การท ุจริต

6.คุณภาพการ
ด  าเน ินงาน

7.ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร

8.การปรับปรุงระบบ
การท  างาน

9.การเปิด เผยข้อมูล

10.การป้องกันการ
ทุจริต

ภาพรวมระดับสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
ล าดับ 21. โรงเรียนตากพิทยาคม  

คะแนนท่ีได้ 60.42 ระดับ D 
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84.89 5.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

87.61 6.คุณภาพการด าเนินงาน 

82.91 7.ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

81.78 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

33.25 9.การเปดิเผยข้อมูล 

12.5 10.การป้องกันการทุจรติ 

คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
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