
 

 

 

รายงานและวเิคราะห์ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนนิงานของสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาออนไลน์ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 
 

 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาระนอง 

สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

 

 

 

 



คำนำ 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่  23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ             
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนองให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกำหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผล
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.2565 ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงได้
ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือเป็นการยกระดับการดำเนินงาน                             
ในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
                                                                                           กุมภาพันธ์ 2565 

  



 

สารบญั 

หวัขอ้   หนา้  

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  1  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  2  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพท. ปีงบประมาณ 2564 4  
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  6 
ภาคผนวก 
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กรอบการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส  
ในการดำเนนิงานของหนว่ยงานของรฐั (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป 
ดังนี้ 

เครือ่งมอืในการประเมนิ ตวัชีว้ดั นำ้หนกั 
แบบวดัการรบัรู้ของผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีภายใน (IIT) 

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

ร้อยละ 30 

แบบวดัการรบัรู้ของผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัด
ที ่8 การปรับปรุงระบบการทางาน 

ร้อยละ 30 

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลู
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 40 

 
 2. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล
การประเมิน โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดบั 
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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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาระนอง  
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แบบวดัการรบัรู้ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

ตวัชีว้ดั ผลคะแนน 
1. การปฏิบัติหน้าที่  97.77 
2. การใช้งบประมาณ  98.16 
3. การใช้อำนาจ  99.61 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  99.38 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  97.83 

แบบวดัการรบัรู้ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

6. คุณภาพการดำเนินงาน  100 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  99.60 
8. การปรับปรุงการทำงาน  99.64 

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล  80.92 
10. การป้องกันการทุจริต 100 
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ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ทั ้งสิ ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี ่ยร้อยละ 92.55 ซึ ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  

 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 95.67 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ  AA  โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 80.92 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตา่งของคะแนน ITA 

2560 86.64 
  

2561 84.92 ลดลง -1.72  

2562 88.18 เพ่ิมข้ึน +3.26  

2563 93.91 เพ่ิมข้ึน +5.73 

2564 95.67 เพ่ิมข้ึน +1.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจาก
เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ 
ดังนี้ 

ตวัชีว้ดัที ่ ประเด็นตวัชีว้ดั คะแนน ระดบั หมายเหต ุ

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 100 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 99.64 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.60 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 99.61 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 99.38 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 98.16 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.83 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.77 AA ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 80.92 B ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดบั คะแนน หมายเหต ุ

AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 

A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 

B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 

C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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ขอ้ คะแนน ขอ้ คะแนน ขอ้ คะแนน ขอ้ คะแนน 

01 100 012 100 023 100 034 100 

02 100 013 100 024 100 035 100 

03 100 014 100 025 100 036 100 

04 100 015 100 026 0 037 100 

05 100 016 100 027 0 038 100 

06 0 017 100 028 100 039 100 

07 100 018 100 029 100 040 100 

08 100 019 100 030 0 041 100 

09 100 020 0 031 100 042 100 

010 100 021 100 032 100 043 100 

011 100 022 100 033 100   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน OIT แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

 



การนำผลการประเมนิ ITA ไปสู่การปรับปรงุแก้ไขการดำเนนิงาน  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง  เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น                         
(มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

จากผลการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)  
 ได้คะแนนการประเมินรวมร้อยละ 80.92 ระดับ B ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ซึ่ง มี  28 ข้อมูล ผ่านการ
ประเมิน ได้คะแนนการประเมิน 100 คะแนน   และมี 5 ข้อมูล  ที่ไม่ผ่านการประเมิน ผลการคะแนนเป็น 0  
ดังนี้ 

ขอ้ ขอ้มลู รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ คะแนน 
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๐ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย  
     - รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
    - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
      พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
      พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
    - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ 
      ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นต้น 

0 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี 

๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย 
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

0 

o26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๐ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
๐ แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผน
กำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน  
๐ เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25 

0 
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ขอ้ ขอ้มลู รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ คะแนน 
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับ
ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย 
๐ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
๐ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
๐ การพัฒนาบุคลากร 
๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
๐ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

0 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ               
มิชอบ 

๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

0 

 
ขอ้บกพรอ่งและการพฒันา/แก้ไขผลการประเมนิตวัชีว้ดัที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ.2565 
ขอ้ ขอ้มลู ขอ้บกพรอ่ง แนวทางแก้ไข 
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 

ขาดรัฐธรรมนูญ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล 
ตรวจสอบความครบถ้วนข้อมูล
ก่อนนำส่งในระบบ 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี 

ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 
ขาดรายงานผลการใช้จ่ายตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปี ประกอบด้วย                  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทำ
รายงานผลการใช้จ่ายตาม
แผนการใช้จ่ายบงบประมาณ
ประจำปี ที่มีความละเอียดและ
สมบูรณ์ 

o26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 
ขาดแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผน
กำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทำ
ประกาศนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
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ขอ้ ขอ้มลู ขอ้บกพรอ่ง แนวทางแก้ไข 
  สายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ

บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

 

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 
ขาดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
๐ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
๐ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
๐ การพัฒนาบุคลากร 
๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
๐ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
กำลังใจ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้มีความ
ชัดเจน 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ               
มิชอบ 

ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 
ช่องทางการร้องเรียนทางออนไลน์ ไม่ได้
แยกลิ้งคต์่างหากจากช่องทางทั่วไป  

กลุ่ม ICT ทำลิ้งค์ใหม่ แยก
ต่างหากจากช่องทางร้องเรียน
อ่ืน ๆ เป็นลิ้งค์ร้องเรียนเรื่อง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเฉพาะ 
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ก าหนดการประชุมการบริหารงานตามนโยบายและมาตรฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 1/2565 

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง 

----------------------------------- 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  ผู้เข้าประชุมลงทะเบียน 
เวลา 09.00 -  09.30 น. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประธานที่

ประชุม เปิดประชุมตามระเบียบวาระ 
เวลา 09.30 – 10.00 น. การบรรยาย   เรื่อง  

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online สพป.ระนอง 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เวลา 10.10 – 10.20 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.20 – 12.00 น.  การบรรยาย   เรื่อง 

- การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
  ของ สพป.ระนอง ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.   
  2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  การบรรยาย   เรื่อง 
     - การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 

  ปฏิบัติราชการ (kRS) 
เวลา 14.30 – 14.40 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.40 – 16.00 น.  การบรรยาย เรื่อง 
     - การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เวลา 16.00 – 16.30 น.  ซักถามปัญหา 
เวลา 16.30 น.     ปิดประชุม 

----------------------------------------- 
  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


