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 รายงานผลการด าเนินงานป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล  “เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต”  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลมีความเชื่อมโยงกับแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
( Integrity  and  Transparency  Assessment  Online : ITA  Online)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  แยกมาจากส านักงานเขตมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จึงน าผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช  มาวิเคราะห์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง  เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและน าผลเสนอแนะไปจัดท ามาตรการ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ  พร้อมทั้งน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม  และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลต่อไป   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ขอขอบคุณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราชที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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รายงานวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
.................................. 

ท่ีมา 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ออน ไล น  (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ป ระจ ำป งบ ป ระม าณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและนำขอเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ท้ังในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พรอมท้ังนำผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลตอไป 

ตัวช้ีวัดการประเมิน 
  ตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเปน ๑๐ ตัวชี้วัด ไดแก 

1) การปฏิบัติหนาท่ี  
2) การใชงบประมาณ  
3) การใชอำนาจ  
4) การใชทรัพยสินของราชการ  
5) การแกไขปญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการดำเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9) การเปดเผยขอมูล  
10) การปองกันการทุจริต 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
  เครื่องมือท่ีใชการประเมิน จำแนกออกเปน ๓ เครื่องมือ ดังนี้ 

๑ )  แบ บ วัด การรับ รู ข อ งผู มี ส วน ได ส วน เสี ยภ าย ใน  (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัด การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอำนาจ การใหทรัพยสิน
ของทางราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต 

๒ ) แบบ วัดการรับ รู ข องผู มี ส วน ได ส วน เสียภายนอก  (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน 

๓) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน
เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัด การเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 
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รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สพม.นครศรธีรรมราช ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กลุมประชากร กลุมตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูล 
๑) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 
 ผู มีสวนไดสวนเสียภายใน  หมายถึง บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ตั้งแตระดับผูบริหาร ผูอำนวยการ/หัวหนา ขาราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง/
พนักงานจาง ท่ีทำงานกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เปนระยะเวลาไมนอยกวา 
๑ ป  

 ขนาดตัวอยาง จำนวนไมนอยกวา ๕๐ คน  
 การเก็บขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียภายในตอบแบบวัดวัดการรับรู IIT ดวยตนเอง 
๒) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (สำหรับตอบแบบ EIT) 
 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา

ในสังกัด ท่ีมารับบริการหรือมาติดตอตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 ขนาดตัวอยาง  ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไมนอยกวา ๕๐ คน 
 การเก็บขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตอบแบบวัดวัดการรับรู EIT ดวยตนเอง 
๓)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สำหรับแบบ OIT) 

 เก็บขอมูลของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยตอบแบบ
สำสำรวจ จำนวน ๑ ชุด ท้ังนี้ การตอบแบบสำรวจ OIT ใหระบุ URL ซ่ึงมีเนื้อหาขอความ หรือลิงคสำหรับ
เชื่อมโยงไปยังขอมูลตามท่ีแตละขอคำถามกำหนด กรณีท่ีมีขอจำหัดหรือเหตุผลความจำเปน ทำใหเผยแพร
ขอมูลไดไมตรงตามรายละเอียดท่ีกำหนด หรือไมสามารถเผยแพรขอมูลตามรายละเอียดท่ีกำหนดตามแบบ
สำรวจ OIT ได ใหอธิบายเหตุผลความจำเปนประกอบโดยละเอียด 

การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน จะมีการคำนวณคะแนนท้ังรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และ
คะแนนรวมตามลำดับ 
 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
 

คะแนนขอคำถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ คะแนนเฉลี่ยของ  

คะแนนของขอคำถาม ขอคำถามจากผูตอบ ขอคำถามจากผูตอบ 
ทุกคน ทุกคน 

 
คะแนนตัวชี้วัดยอย 

 
– 

 
– 

ค ะ แ น น เฉ ล ี่ย ข อ ง  
ทุกขอคำถาม 
ในตัวชี้วัดยอย 

 
คะแนนตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกขอคำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกขอคำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ท ุก ต ัว ช ี้ว ัด ย อ ย ใ น ต ัว ช ี้ว ัด  

 
คะแนนแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 40 
คะแนนแบบสำรวจ คะแนนแบบสำรวจ x คะแนนแบบสำรวจ x คะแนนแบบสำรวจ x 
ท่ีถวงน้ำหนักแลว 0.30 0.30 0.40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจท่ีถวงน้ำหนักแลว 
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ตารางแสดงสัดสวนน้ำหนักคะแนน 
 

แบบ น้ำหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยอย จำนวนขอคำถาม 
 

IIT 
 

   30 
การปฏิบัติหนาท่ี – 6 

การใชงบประมาณ – 6 
การใชอำนาจ – 6 

การใชทรัพยสนิของราชการ – 6 
การแกไขปญหาการทุจริต – 6 

 
EIT 

 
   30 

คุณภาพการดำเนินงาน – 5 
ประสิทธภิาพการสื่อสาร – 5 
การปรับปรุงการทำงาน – 5 

 
OIT 

 
   40 

 
การเปดเผยขอมูล 

ขอมูลพ้ืนฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
ก า ร บ ร ิห า ร แ ล ะ พ ัฒ น า  

ทรพัยากรบุคคล 
 

4 

การสงเสริมความโปรงใส 5 
   

การปองกันการทุจริต 
ก า ร ด ำ เน ิน ก า ร เพ ื่อ ป อ ง ก ัน  

ก า ร ท ุจ ร ิต  
 

8 

ม า ต ร ก า ร ภ า ย ใน เพ ื่อ ป อ ง ก ัน  
การทุจริต 

 
7 

 
การรายงานผลการประเมิน 
 การรายงานผลการประเมิน จะเปนการรายงานในลักษณะคาคะแนนควบคูกับระดับผล
การประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเปน ๗ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ คะแนน 

AA 95.00 – 100 

A 85.00 – 94.99 

B 75.00 – 84.99 

C 65.00 – 74.99 

D 55.00 – 64.99 

E 50.00 – 54.99 

F 0 – 49.99 
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ผลการประเมินคุณคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีผลประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกรายตัวชี้วัด และ รายเครื่องมือ ดังนี้ 
 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกรายตัวชี้วัด 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหนาท่ี ๙๙.๙๓ AA IIT 
2 การใชงบประมาณ ๙๘.๐๒ AA IIT 
3 การใชอำนาจ ๙๘.๗๑ AA IIT 
4 การใชทรัพยสินของทางราชการ ๙๙.๓๕ AA IIT 
5 การแกไขปญหาการทุจริต ๙๙.๖๒ AA IIT 
6 คุณภาพการดำเนินงาน ๙๙.๐๒ AA EIT 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๗.๑๘ AA EIT 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ๙๖.๒๙ AA EIT 
9 การเปดเผยขอมูล ๙๒.๑๔ A OIT 

9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน ๑๐๐.๐๐ 
9.2 การบริหารงาน ๑๐๐.๐๐ 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ๘๕.๗๑ 
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๗๕.๐๐ 
9.5 การสงเสริมความโปรงใส ๑๐๐.๐๐ 

10 การปองกันการทุจริต 100.00 AA OIT 
 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 100.00 
 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 100.00 

เฉล่ีย 9๗.๔๒ AA  

  จากตาราง พบวา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เฉลี่ย รอยละ ๙๗.๔๒ 
อยูในระดับ AA และเม่ือพิจารณารายตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดท่ีมีคาคะแนนสูงสุด ไดแก การปองกันการทุจริต 
คิดเปน รอยละ 100 รองลงมาคือ การปฏิบัติหนาท่ี การแกไขปญหาการทุจริต และการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ คิดเปน รอยละ  ๙๙.๙๓, ๙๙.๖๒ และ ๙๙.๓๕ ตามลำดับ 
  สำหรับตัวชี้วัดท่ีมีคาคะแนนต่ำสุด ไดแก การเปดเผยขอมูล คิดเปน ๙๒.๑๔ คะแนน การ
ปรับปรุงระบบการทำงาน และประสิทธิภาพการสื่อสาร คิดเปนรอยละ ๙๖.๒๙ และ ๙๗.๑๘ ตามลำดับ 
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รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สพม.นครศรธีรรมราช ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกรายเครื่องมือ 
 

ท่ี เครื่องมือ คะแนน หมายเหตุ 

1 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

๒๙.๗๔/๓๐ 
(รอยละ ๙๙.๑๓) 

 

2 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : 
EIT) 

๒๙.๒๕/๓๐ 
(รอยละ ๙๗.๕๐) 

 

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

๓๘.๔๓/๔๐ 
(รอยละ ๙๖.๐๘) 

 

เฉล่ีย ๙๗.๔๒  

  จากตาราง พบวา คาคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ท่ีจำแนกตามเครื่องมือท่ีใชในการประเมินนั้น คา
คะแนนสูงสุด ไดแก แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) คิดเปนรอยละ ๙๙.๑๓ รองลงมา คือ  แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) คิดเปนรอยละ ๙๗.๕๐ และเครื่องมือท่ีมีคา
คะแนนต่ำสุด ไดแก แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) คิดเปน รอยละ ๙๖.๐๘ 
 
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช (2558 – ๒๕๖๔)  
  สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดและมีการประเมิน
คุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง ปจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเพ่ือใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาไดรับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 
พรอมท้ังนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานนั้น  

ในการนี้   เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จึงไดนำเสนอขอมูลผล/เปรียบเทียบ
ผลการประเมินยอนหลัง ดังนี้ 
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รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สพม.นครศรธีรรมราช ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – 256๔ (คาคะแนนในภาพรวม) 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
ท่ีรับการประเมิน 

ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

ผลตาง 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

๒๕๕๘ ๖๑.๕๒ -  
๒๕๕๙ ๗๘.๓๖ +๑๖.๘๔  
๒๕๖๐ ๘๑.๘๑ +๓.๔๕  
๒๕๖๑ ๘๒.๙๘ +๑.๑๗  
๒๕๖๒ ๘๓.๗๖ +๐.๘๗  
2563 91.93 +8.17  
๒๕๖๔ ๙๗.๔๒ +๕.๔๙  

  จากตารางพบวา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน เพ่ิมข้ึนทุกปอยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘  - 
256๔  

 
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๑- 256๔  จำแนกตามเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
 

ท่ี 
เครื่องมือท่ีใช 
ในการประเมิน 

ผลการประเมิน  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. หมาย

เหตุ 
256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 

1 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

88.34 
 

(-5.06) 

86.53 
 

(-1.81) 

92.33 
 

(+5.83) 

๙๙.๑๓ 
 

(+๖.๘๐) 

 

2 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

85.49 
 

(-1.26) 

83.86 
 

(-1.63) 

88.43 
 

(+4.57) 

๙๗.๕๐ 
 

(+๙.๐๗) 

 

3 แบบสำรวจแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT) / 
 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

77.50 
 
 

(+7.05) 

81.61 
 
 

(+4.11) 

94.25 
 
 

(+12.64) 
 
 

๙๖.๐๘ 
 
 

(+๑.๘๓) 

 

เฉล่ีย 82.98 
(+1.17) 

83.76 
(+0.78) 

91.93 
(+8.17) 

๙๗.๔๒ 
(+๕.๔๙) 
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รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สพม.นครศรธีรรมราช ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  จากตาราง พบวา ผลการประเมิน เปรียบเทียบ ตั้งแตป ๒๕๖๑ – 256๔ จำแนกตาม
เครื่องมือ ปรากฏวา แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีผลการประเมินเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  สำหรับ ผลการประเมินตาม แบบวัดการรับรูของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และ ผลการประเมิน
ตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment 
: EIT) มีอัตราเพ่ิมเติม ในป ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 
 
สรุป/เสนอแนะ 
 จุดเดน 
  ๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดคะแนน ๙๗.๔๒ ซ่ึงมีคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานอยูในระดับ AA (ผานการประเมิน)  และเม่ือเปรียบเทียบกับผลการประเมิน
ในปท่ีผานมาพบวา เพ่ิมสูงข้ึน ๕.๔๙ คะแนน ท้ังนี้ เนื่องมาจากในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ครั้งท่ี  ๗  ซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ไดนำขอสังเกตจากผลการประเมินครั้งท่ีผานมา เพ่ือปรับปรุงจุดออน และพัฒนาจุดเดนใหมี
ความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน  
  ๒. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีพัฒนาการของผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตั้งแตการประเมินประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจาก มีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและดำเนินการปรับปรุง
กระบวนการทำงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช อยางเปนระบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากผูบริหารและบุคลากรภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตมีความชัดเจน สอดคลอง
กับตัวชี้วัดการประเมินท่ีกำหนดไว สงผลใหผลการประเมินตาม แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
  ๓. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) และ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เริ่มเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงเปน
ผลมาจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ สามารถสรางความเชื่อม่ัน และสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร 
ท้ังภายในและภายนอก 
  ๔. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ใช PDCAI Model ในการ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ซ่ึงมีปจจัยความสำเร็จดังนี้ 
     ๑) การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
   ๒) การกำหนดโครงสรางในการดำเนินงานท่ีชัดเจน แตมีความยืดหยุน 
   ๓) กระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรูและการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม 
   ๔) การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
   ๕) ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรและการทำงานเปนทีม 
   ๖) การนำเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการดำเนินงานและการประเมิน 
   ๗) มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
   ๘) กำกับติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง 



[8] 
 

 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สพม.นครศรธีรรมราช ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  จากผลการดำเนินงานดังกลาว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได
นำเสนอผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ “Best Practice” สำหรับผูรับผิดชอบสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค (ภาคใต) และ รางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ระดับประเทศ 
 จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจุดท่ีควรพัฒนา คือ ตัวชี้วัดท่ี ๙ 
การเปดเผยขอมูล มีตัวชี้วัดยอย ซ่ึงอยูในระดับต่ำกวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  และควรนำมาพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง 
พัฒนา ดังนี้ 
 ๑. ตัวชี้วัดยอย 9.๓  การบริหารเงินงบประมาณ คาคะแนน รอยละ ๘๕.๗๑ ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาผลการประเมินรายประเด็นแลว พบวา O๒๐ รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป มีคาคะแนน 
เปน ๐ ท้ังนี้  จะตองมีการทบทวนปรับปรุงรายละเอียดการเผยแพรขอมูลใหครอบคลุม ผลการใชจาย
งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย  
 ๒. ตัวชี้วัดยอย 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คาคะแนน 75 ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาผลการประเมินรายประเด็นแลว พบวา O๒๖ การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มีคาคะแนน เปน ๐ ท้ังนี้ จะตองมีการทบทวนปรับปรุงรยละเอียดการเผยแพรขอมูล ใหมีความสอดคลองกับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย จะตองประกอบดวย การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเกง
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนา
ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
สงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

99.93 การปฏิบัติหน้าที่ 

98.02 การใช้งบประมาณ 

98.71 การใช้อ านาจ 

99.35 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
99.62 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

99.02 คุณภาพการด าเนินงาน 

97.18 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

96.29 การปรับปรุงระบบการท างาน 

92.14 การเปิดเผยข้อมูล 

100.00 การป้องกันการทุจริต 

ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน 
O1 100 O12 100 O23 100 O34 100 
O2 100 O13 100 O24 100 O35 100 
O3 100 O14 100 O25 100 O36 100 
O4 100 O15 100 O26 0 O37 100 
O5 100 O16 100 O27 100 O38 100 
O6 100 O17 100 O28 100 O39 100 
O7 100 O18 100 O29 100 O40 100 
O8 100 O19 100 O30 100 O41 100 
O9 100 O20 0 O31 100 O42 100 

O10 100 O21 100 O32 100 O43 100 
O11 100 O22 100 O33 100 ITA Online 2021 

คะแนนท่ีได้ 97.42    
ระดับคุณภาพ  AA 

คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT OIT 

29.74 

38.43 

29.25 

สพ
ม.
นค

รศ
รีธ
รร
มร
าช

 

ผลคะแนน สพม.นครศรีธรรมราช 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

99.61 การปฏิบัติหน้าที่ 

94.16 การใช้งบประมาณ 

96.43 การใช้อ านาจ 

96.15 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
96.82 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

95.66 คุณภาพการด าเนินงาน 

90.95 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

91.69 การปรับปรุงระบบการท างาน 

78.78 การเปิดเผยข้อมูล 

93.75 การป้องกันการทุจริต 

ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน 
O1 100 O12 100 O23 100 O34 100 
O2 100 O13 100 O24 100 O35 100 
O3 100 O14 0 O25 100 O36 100 
O4 100 O15 100 O26 0 O37 100 
O5 100 O16 100 O27 0 O38 0 
O6 0 O17 100 O28 100 O39 100 
O7 100 O18 100 O29 100 O40 100 
O8 100 O19 100 O30 0 O41 100 
O9 100 O20 100 O31 100 O42 100 

O10 100 O21 100 O32 100 O43 100 
O11 0 O22 100 O33 100 ITA Online 2021 

คะแนนท่ีได้ 91.33    
ระดับคุณภาพ  A 

คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT OIT 

28.99 

34.51 

27.83 

สพ
ม.
นค

รส
วร
รค

 ์

ผลคะแนน สพม.นครสวรรค์ 

437



การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  

โดยใช้ “PDCAI Model” 

 
 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช ได้ด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำและ
ยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  โดยใช้ 
PDCAI Model ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช ให้มีระดับผลกำรประเมินอยู่ในระดับ AA ของปีงบประมำณ 2564 

2. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกระบวนกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช 

1. แนวคิด หลักการส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช ด ำเนินกำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช้ “PDCAI Model” เป็นกำรพัฒนำ
แบบ Improvement คือ กำรปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น โดยกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วม (Participation) ใน
กำรพัฒนำและยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือให้มีระดับผลกำรประเมินอยู่ในระดับ AA ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 (P : Plan) กำรประชุมวำงแผนวิเครำะห์ปัญหำ  
ขั้นที่ 2 (D : DO) กำรปฏิบัติงำนตำมแผนที่ก ำหนดไว้  
ขั้นที่ 3 (C : Check) กำรตรวจสอบเอกสำรและกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรต่ำง ๆ  
ขั้นที่ 4 (A : Act) กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงเพ่ือยกระดับผลกำรประเมิน  
ขั้นที่ 5 (I : Improvement) ร่วมกันวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนทุกข้ันตอน เพ่ือคิดหำวิธีแก้ปัญหำ

และพัฒนำ เพ่ือยกระดับผลกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้ “PDCAI Model” 

พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการ  

โดยการมีส่วนร่วม 

ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (P : Plan) 
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏบิัติการ (D : Do) 

ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบ (C : Check) 
ขั้นที่ 4 ขั้นด าเนินการ/ปรับปรุงแก้ไข (A : Act) 

ขั้นท่ี 5 การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (I : Improvement) 

 

คุณลักษณะ  
5 ประการ 

 

ศึกษา แนวคิด  
ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

ผลการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สูงขึ้น 

 

Flow 

Chart 



พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

คะแนนรวม 61.52 78.36 81.81 82.98 83.76 91.93 97.42
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ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564

3. ผลการด าเนินการ  

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ  ื้นที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช  ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ได้คะแนนรวมทั้ง 3 เครื่องมือ 10 ตัวชี้วัด เป็นคะแนน 
97.42 คะแนน อยู่ในระดับ AA ผลกำรประเมิน ผ่ำน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำในปี  พ.ศ. 2564          
มีคะแนนเพิ่มขึ้น 5.49  คะแนน    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชัดเจน 
2. กำรก ำหนดโครงสร้ำงในกำรท ำงำนที่ชัดเจน แต่มีควำมยืดหยุ่น 
3. กระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม 
4. กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ 
5. ทักษะ สมรรถนะของบุคลำกรและกำรท ำงำนเป็นทีม 
6. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนและกำรประเมิน 
7. มีกำรทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
8. ก ำกับติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

5. ความสอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 

      ทักษะกระบวนกำรคิด 
    มีวินัย 
     ซื่อสัตย์สุจริต 
      อยู่อย่ำงพอเพียง 
      จิตสำธำรณะ 
6. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน์  ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. จดหมายข่าว กระบวนการการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้ PDCAI Model 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมและจรรยาบรรณ ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เผยแพร่ลงเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช http://www.sea12.go.th 



9. เกียรติบัตร เพื่อยกย่องชมเชย ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ยึดหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใส ส่งผลให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ AA (ร้อยละ 97.42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สพม.นครศรธีรรมราช ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะทำงาน 

จัดทำรายงานวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. วาท่ีรอยตรี นพดล รักษแกว ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2. นายถาวร  เวชจันทร รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

นครศรีธรรมราช 

3. นางวิมพวิภา  รักสม รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

นครศรีธรรมราช 

4. นางจิรา  ชูชวย ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. นางชุติมา  พยุหกฤษ ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

6. นางมันทนา  รตันะรัต ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

7. นางสาวพรทิพย  เกิดสม ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

8. นางนิชนันท พงษเกษมพรกุล ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ

9. นางพาตวรรณ  ปรุเขตต ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

10. นายไตรรงค  สาดแว ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการ 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสาร 

11. นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการ

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

12. นางเพ็ญ  เสมอภพ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี   

ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

13. นายวีระพันธ  โชติวัน นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกลุมกฎหมาย 

และคดี 

14. นางสาวธฤตา  ชนะสิทธิ์ ศึกษานิเทศกชำนาญการ 

15. นางสาวขวัญจิรา  รัตนพงษ ศึกษานิเทศก 

16. นายวรวัช  เอกาพันธุ นักจัดการงานท่ัวไป 

17. นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

รวบรวม/วิเคราะห/จัดพิมพ 

นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

ออกแบบปก 

นางสาวขวัญจิรา  รัตนพงษ ศึกษานิเทศก 




