
 บันทึกข(อความ 
ส"วนราชการ     สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา   กลุ?มอำนวยการ                    .                                   

ที่   - วันที่   14  มิถุนายน  2565                            . 

เรื่อง    รายงานผลและการวิเคราะหNผลการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของ        . 

            สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลนN ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2564                             . 

เรียน ผูYอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เร่ืองเดิม 

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด?วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04008/ว1348 ลง

วันท่ี 1 กันยายน 2564  เร่ือง  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืน ท่ีการศึกษาออนไลนN  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปV

งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยผลการประเมินปรากฏว?า สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา         

ไดYค?าคะแนน 99.01 อยู?ในระดับ AA เปuนลำดับท่ี 15 จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขตท่ัวประเทศ ซ่ึง

ไดYแจYงเวียนใหYบุคลากรทุกคนในสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด  ทราบแลYว  แต?ดYวย ณ ขณะน้ันยังไม?สามารถ

ถอดบทเรียนและวิเคราะหNผลการประเมินไดY  เน่ืองจากยังไม?ไดYเล?มรายงานผลการประเมินฯ ฉบับสมบูรณNจาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความแจYงแลYวน้ัน 

ข2อเท็จจริง 

บัดน้ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดYจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร?งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลนN (Integrity and Transparency 

Assessment Online : ITA Online) ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบรYอยแลYว และมีการเผยแพร?ใหY

ดาวนNโหลดไดYท่ีเว็บไซตNของโครงการโรงเรียนสุจริต สนก. สพฐ.  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา จึงนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อ อ น ไล นN  ( Integrity and Transparency Assessment Online 2021 : ITA Online 2021) ป ร ะ จ ำ ปV

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มาศึกษาวิเคราะหNโดยละเอียด

เพ่ือนำผลการประเมินดังกล?าวไปปรับปรุงแกYไขในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลนN (Integrity and Transparency Assessment Online 2022 : 

ITA Online 2022) ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

ต?อไป   

จากการศึกษาวิเคราะหNขYอมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลนN (Integrity and Transparency Assessment Online 2021 : ITA 

Online 2021) ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา   

จึงขอรายงานผลการประเมินดังน้ี 

     การประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลนN 

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



 
 

- ๒ - 

มีวัตถุประสงคNเพ่ือประเมินผลดYานคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เพ่ือใหYไดYขYอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา และนำขYอเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป{องกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังในระดับ

นโยบายและระดับปฏิบัติ พรYอมท้ังนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ในการน้ี 

กลุ?มอำนวยการ ไดYนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

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

มาวิเคราะหNผลการประเมินพรYอมท้ังแจYงในการประชุมรองผูYอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

ผูYอำนวยการกลุ?มของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวันอังคารท่ี  

22  มีนาคม 2565  สำหรับผลการประเมินและการวิเคราะหNผลการประเมินดังกล?าวของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา สรุปผลไดYดังน้ี 

1. ขYอมูลพ้ืนฐานของผูYรับการประเมิน/การดำเนินการประเมิน 

1.1 ผูYรับการประเมินตอบแบบวัดการรับรูYของผูYมีส?วนไดYส?วนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment : IIT) ซ่ึงเปuนบุคลากรของสำนักงาน ทุกระดับท่ีทำงานใหYกับ

หน?วยงานมาเปuนระยะเวลาไม?นYอยกว?า 1 ปV จำนวน 45 คน 

1.2 ผูYรับการประเมินตอบแบบวัดการรับรูYของผูYมีส?วนไดYส?วนเสียภายนอก (External 

Integrity and Transparency Assessment : EIT) ซ่ึงเปuนบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ทุกระดับทุกสายงาน ท่ีมารับบริการหรือมาติดต?องานตามภารกิจของ สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  จำนวน 80 คน 

1.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา รับการประเมินโดยการตอบ 

แบบตรวจการเป�ดเผยขYอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  จำนวน  

2 ตัวช้ีวัดหลัก 7 ตัวช้ีวัดย?อย และ 43 ขYอคำถาม ผ?านทางระบบออนไลนN ซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  ไดYมีคำส่ังแต?งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามแต?ละตัวช้ีวัด ตามคำส่ังสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ท่ี 64/2564 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2564  

2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดระดับค?าคะแนนควบคู?กับระดับ 

ผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเปuน 7 ระดับ ดังน้ี 

 

ระดับ คะแนน 

     AA  (Excellence) 95.00 - 100 

       A  (Very Good) 85.00 – 94.99 

       B  (Good) 75.00 – 84.99 

       C  (Fair) 65.00 – 74.99 

       D  (Poor) 55.00 – 64.99 

       E  (Extremely Poor) 50.00 – 54.99 

       F  (Fail) 0 – 49.99 



 
 

- ๓ - 

 

3. ผลการประเมินของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

           การประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

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

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ไดYคะแนน 99.01 ซ่ึงถือว?ามีคุณธรรมและความโปร?งใส

ในการดำเนินงานอยู?ใน  ระดับ AA  

        3.1 ตัวช้ีวัดท่ีไดYคะแนนสูงสุด รYอยละ 100 มี 4 ตัวช้ีวัด ไดYแก? ตัวช้ีวัดที  4 การใช(ทรัพย-สิน

ของทางราชการ (แบบ IIT)  , ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก(ไขปDญหาการทุจริต (แบบ IIT) , ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการ

ดำเนินงาน (แบบ EIT) และ ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปTองกันการทุจริต (แบบ OIT)    

        3.2 ตัวช้ีวัดท่ีไดYคะแนนต่ำสุด รYอยละ 95.28  คือ ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเป�ดเผยขYอมูล (แบบ OIT)        

ซ่ึงตัวช้ีวัดย?อยของตัวช้ีวัดท่ี 9  ท่ีไดYคะแนนต่ำสุด  ประกอบดYวย 

   - ตัวช้ีวัดย?อยท่ี 9.1 ขYอมูลพ้ืนฐาน ขYอ O3 อำนาจหนYาท่ี ไดYคะแนน 0 คะแนน 

   - ตัวช้ีวัดย?อยท่ี 9.2 การบริหารงาน ขYอ O10 แผนดำเนินงานประจำปV                     

ไดYคะแนน 0 คะแนน 

       3.3 ค?าคะแนนในแต?ละตัวช้ีวัด เปuนดังน้ี 

* ตัวช้ีวัดตามแบบ IIT  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนYาท่ี ไดYคะแนนรYอยละ 99.94 อยู?ในระดับ AA 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชYงบประมาณ ไดYคะแนนรYอยละ 99.81 อยู?ในระดับ AA 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชYอำนาจ ไดYคะแนนรYอยละ 99.98 อยู?ในระดับ AA 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชYทรัพยNสินของทางราชการ ไดYคะแนนรYอยละ 100.00 อยู?ในระดับ AA 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกYไขป�ญหาการทุจริต ไดYคะแนนรYอยละ 100.00 อยู?ในระดับ AA 

* ตัวช้ีวัดตามแบบ EIT  

ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน ไดYคะแนนรYอยละ 100 อยู?ในระดับ AA 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ไดYคะแนนรYอยละ 99.81 อยู?ในระดับ AA 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ไดYคะแนนรYอยละ 99.88 อยู?ในระดับ AA 

* ตัวช้ีวัดตามแบบ OIT  

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเป�ดเผยขYอมูล ไดYคะแนนรYอยละ 95.28 อยู?ในระดับ AA 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป{องกันการทุจริต ไดYคะแนนรYอยละ 100 อยู?ในระดับ AA 
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ภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  คะแนนท่ีได2  99.01 ระดับคุณภาพ AA 

ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2564   แสดงเปZนรูปภาพได2ดังน้ี 
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ผลคะแนน ITA ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จำนวน  7 ปVย2อนหลัง   

แสดงเปZนรูปภาพได2ดังน้ี 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนนป9

2558 
คะแนนป9

2559 
คะแนนป9

2560 
คะแนนป9

2561 
คะแนนป9

2562 
คะแนนป9

2563 
คะแนนป9

2564 
พัฒนาการ 
ป9 63/64 

สพม.ฉะเชิงเทรา 62.47 81.36 81.26 85.37 90.32 84.66 99.01 +14.35 

 

 

 

 

ตามท่ี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ไดYรับค?าคะแนนการประเมิน ITA  

ในปVงบประมาณ พ.ศ. 2564  รYอยละ 99.01  ดังกล?าว   เปuนผลใหYการจัดอันดับคะแนนการประเมินฯ  

จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศท้ัง 225 เขต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  

ได2ลำดับท่ี 15  จากเดิมในปVงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดYลำดับท่ี 118  แสดงเปuนรูปภาพไดYดังน้ี 
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การจัดอันดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรdงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาออนไลนf  ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

รายละเอียดของผลการประเมินปรากฏตามสำเนาเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใส

ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลนN (Integrity and Transparency Assessment Online : 

ITA Online) ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซ่ึงจัดทำโดย สนก. สพฐ. ดังท่ีแนบมาพรYอมน้ี 

ข2อกฎหมายหรือเอกสารท่ีเก่ียวข2อง 

1. เอกสารหนังสือราชการท่ีรายงานผลการประเมิน จำนวน 1 ชุด 

2. สำเนาเอกสารรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลนN ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ชุด 

3. คู?มือการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาออนไลนN ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity and Transparency Assessment Online 2022 : ITA 

Online 2022) 

4. คู?มือ มาตรการ และแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองรYองเรียนการทุจริต เร่ืองรYองเรียนท่ัวไป      

เร่ืองรYองทุกขN และการเสนอขYอคิดเห็นหรือขYอเสนอแนะ 

5. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เร่ือง มาตรการใหYผูYมีส?วนไดY

ส?วนเสียมีส?วนร?วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงวันท่ี 10 มกราคม 2565 



 
 

- ๗ - 

           6. คำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ท่ี 112 /2565 เร่ือง แต?งต้ัง

คณะกรรมการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด การประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

ข2อพิจารณา 

1. การวิเคราะหfผลการประเมิน  

1.1 การวิเคราะหNตามค?าน้ำหนักคะแนนของแต?ละแหล?งขYอมูลเคร่ืองมือการประเมิน

แสดงเปuนตารางไดYดังน้ี 

แหลdงข2อมูลเคร่ืองมือ คdาน้ำหนักคะแนน คะแนนท่ีได2 คิดเปZนร2อยละ คะแนน ITA 

IIT 30 29.98 99.94 

99.01 EIT 30 29.97 99.89 

OIT 40 39.06 97.64 

จากขYอมูลขYางตYนแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลนN ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส?วนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา วิเคราะหNตามค?าน้ำหนักคะแนนของแต?ละแหล?งขYอมูลเคร่ืองมือ พบว?า  

แบบประเมิน/เคร่ืองมือประเมินท่ีมีสัดส?วนค?าน้ำหนักคะแนนสูงสุด ไดYแก? แบบ IIT มีค?าน้ำหนักคะแนน 29.98 คิด

เปuนรYอยละ 99.94 เทียบเปuนระดับ AA รองลงมาไดYแก?แบบ EIT มีค?าน้ำหนักคะแนน 29.97 คิดเปuนรYอยละ 

99.89 เทียบเปuนระดับ AA และแบบ OIT มีค?าน้ำหนักคะแนน 39.06 คิดเปuนรYอยละ 97.64 เทียบเปuน 

ระดับ AA  มีสัดส?วนค?าน้ำหนักคะแนนต่ำสุด จากผลท้ัง 3 แหล?งขYอมูลเคร่ืองมือทำใหYไดYผลคะแนนการประเมิน 

ITA  เปuน 99.01 ระดับ  AA  ซ่ึงผลคะแนนท้ังหมดท่ีกล?าวมาแลYวของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา มีความแตกต?างกันไม?มาก เปuนไปในทิศทางเดียวกันกับผลคะแนนของ IIT และ EIT ในภาพรวมของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

1.2 ตัวช้ีวัดท่ีเปuนขYอบกพร?องหรือจุดอ?อนท่ีตYองแกYไข ในการประเมิน ITA Online  

ของปVงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือส?วนของการประเมิน OIT  ซ่ึงมีอยู? 1 ตัวช้ีวัด  2 ตัวช้ีวัดย?อย ดังน้ี 

           (1) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเป�ดเผยขYอมูล ตัวช้ีวัดย?อยท่ี 9.1 ขYอมูลพ้ืนฐาน ขYอ O3 เร่ือง 

อำนาจหนYาท่ี ไดYคะแนน 0 คะแนน  ผูYรับผิดชอบดำเนินงานคือกลุ?มอำนวยการ เหตุท่ีไดYคะแนนนYอย เน่ืองจาก

ไม?ไดYแนบกฎหมายท่ีเก่ียวขYองประกอบรายละเอียดอำนาจหนYาท่ีท่ีเผยแพร?ทางเว็บไซตNสำนักงาน ส?งผลใหYขYอมูล

ไม?ครบถYวนตามท่ีหลักเกณฑNการประเมินกำหนด  

           (2) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเป�ดเผยขYอมูล  ตัวช้ีวัดย?อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  ขYอ O10 

เร่ือง แผนดำเนินงานประจำปV ไดYคะแนน 0 คะแนน  ผูYรับผิดชอบดำเนินงานคือกลุ?มนโยบายและแผน เหตุท่ีไดY

คะแนนนYอย เน่ืองจากรายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจำปVไม?มีระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการต?าง ๆ 

จึงทำใหYขYอมูลท่ีเผยแพร?ยังไม?ครบถYวนตามท่ีหลักเกณฑNการประเมินกำหนด 
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1.3 ประเด็นท่ีจะตYองพัฒนาและปรับปรุงใหYดีย่ิงข้ึนในการประเมิน ITA Online ของ

ปVงบประมาณ พ.ศ. 2564  คือ  การประเมินตามแบบ OIT ของการประเมิน ITA Online ในปVงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  จะตYองมีการช้ีแจงทำความเขYาใจร?วมกัน เพ่ือใหYมีการพัฒนาและปรับปรุงใหYดีย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ

ตัวช้ีวัดย?อยท่ี 9.1 ขYอมูลพ้ืนฐาน และ ตัวช้ีวัดย?อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  ซ่ึงกลุ?มอำนวยการ และกลุ?มนโยบาย

และแผน  เปuนผูYรับผิดชอบดำเนินงาน การประเมินในปVงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะตYองมีการแกYไขในประเด็นท่ี

เก่ียวขYองใหYครบถYวนครอบคลุมตามท่ีหลักเกณฑNการประเมินกำหนด  

1.4 ป�ญหาและอุปสรรคในการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

          (1) เน่ืองจากเกิดสถานการณNการแพร?ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) ท่ีสามารถติดเช้ือโรคไดYง?าย ส?งผลใหYบุคลากรในสำนักงานบางส?วนติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

ตYองเขYารับการรักษาตัว และบางส?วนเปuนกลุ?มเส่ียงสูงตYองกักตัวท่ีบYาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มีการดำเนินการตามมาตรการ Work From Home และการปรับลดเวลาและวันทำงาน

ของบุคลากร ส?งผลใหYการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม ไม?สามารถดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไวY และเสีย

โอกาสในการขับเคล่ือนงานตามช?วงเวลาท่ีไดYวางแผนไวY  

         (2) จากสถานการณNการแพร?ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ตYองงดจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของคนเปuนกลุ?ม หรือการ

รวมตัวกันของคนหมู?มาก เน่ืองจาก มีความเส่ียงต?อการแพร?ระบาดของโรคดังกล?าว ทำใหYการดำเนินการประชุม

ช้ีแจงเกณฑNการประเมินแก?ผูYมีส?วนไดYส?วนเสียภายใน (แบบ IIT) และภายนอก (แบบ EIT) มีอุปสรรคในการสรYาง

ความเขYาใจเกณฑNการประเมินร?วมกัน  การประชุมช้ีแจงทำความเขYาใจแก?ผูYรับผิดชอบตัวช้ีวัดต?าง ๆ (แบบ OIT) 

ตYองหยุดชะงักไป  จึงตYองดำเนินการโดยใชYการประสานงานทางโทรศัพทN ส?งคลิปวีดีโอ รวมถึงคู?มือการประเมิน 

เพ่ือใหYผูYรับผิดชอบในตัวช้ีวัดต?าง ๆ ทำความเขYาใจดYวยตนเอง ส?งผลใหYการเก็บขYอมูลท่ีใชYในการรายงานตามขYอ

คำถามต?าง ๆ เกิดความล?าชYา ไม?ถูกตYอง ไม?ครบถYวน และมีความคลาดเคล่ือน  

2. ข2อเสนอแนะและแนวทางการนำผลการวิเคราะหfไปสูdการปฏิบัติงานของหนdวยงาน 

สำหรับการประเมิน ITA Online ในปVงบประมาณ พ.ศ. 2564  

การประเมิน ITA Online ในปVงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้ันหน?วยงานผูYรับการประเมิน

จะตYองมีการพัฒนาการดำเนินงานและมีมาตรการต?างๆ เพ่ือเปuนการส?งเสริมความโปร?งใสในการดำเนินงานและ

ป{องกันการทุจริตภายในหน?วยงาน จากผลการวิเคราะหNตามขYอ 1. ท่ีกล?าวมาขYางตYน พิจารณาแลYวจึงเห็นควร

ดำเนินการในส?วนท่ีเก่ียวขYองต?อไป ดังน้ี 

              2.1 ใหYกลุ?มอำนวยการและกลุ?มส?งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ผูYรับผิดชอบดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัดท่ี 9 การเป�ดเผยขYอมูล  ตัวช้ีวัดย?อยท่ี 9.1 ขYอมูลพ้ืนฐาน พิจารณา ตรวจสอบและปรับปรุงแกYไข

รายละเอียดขYอมูลทุกขYอตามตัวช้ีวัดย?อยท่ี 9.1 ขYอมูลพ้ืนฐาน ใหYถูกตYอง  เปuนป�จจุบัน และครบถYวนตามท่ี

หลักเกณฑNการประเมินกำหนด  โดยเฉพาะขYอ O3 เร่ือง อำนาจหนYาท่ี ซ่ึงไดYคะแนนนYอยท่ีสุด ตYองตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานประกอบขYอมูลอำนาจหนYาท่ีใหYครบถYวนและถูกตYองตามท่ีหลักเกณฑNการประเมินกำหนด     

การอYางอิงกฎหมายท่ีเก่ียวขYองตYองมีความชัดเจน เปuนป�จจุบันและถูกตYองตามกฎหมาย  
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2.2 ใหYกลุ?มนโยบายและแผน  ผูYรับผิดชอบดำเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ี 9 การเป�ดเผยขYอมูล  

ตัวช้ีวัดย?อยท่ี  9.2 การบริหารงาน พิจารณา ตรวจสอบและปรับปรุงแกYไขรายละเอียดขYอมูลทุกขYอ   ตามตัวช้ีวัด

ย?อยท่ี  9.2 การบริหารงาน ใหYถูกตYอง  และมีการติดตามการดำเนินงานในปVงบประมาณท่ีผ?านมาจะตYอง

วิเคราะหN สังเคราะหNขYอมูล พรYอมท้ังวิเคราะหNป�ญหา อุปสรรคและขYอเสนอแนะ ตลอดจนรายงานผลการ

ดำเนินงานในปVงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผ?านมา และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปV

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน ใหYเปuนป�จจุบัน และครบถYวนตามท่ีหลักเกณฑNการประเมินกำหนด  

โดยเฉพาะ ขYอ O10 เร่ือง แผนดำเนินงานประจำปV ซ่ึงไดYคะแนนนYอยท่ีสุด ใหYตรวจสอบและแกYไขแผนปฏิบัติการ 

ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ใหYมีขYอมูลครบถYวนตามหลักเกณฑNการประเมินกำหนด หากไม?

ครบใหYปรับแกYใหYถูกตYอง   

2.3 เน่ืองจากการประเมิน ITA Online  ในปVงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหลักเกณฑN   การ

ประเมิน ITA Online คลYายกับปVงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงใหYผูYไดYรับแต?งต้ังตามคำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ท่ี  112 /2565 เร่ือง แต?งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวช้ีวัดท่ี 9 การเป�ดเผยขYอมูล และตัวช้ีวัดท่ี 10 การป{องกันการทุจริต   

ศึกษาขYอมูลตามหลักเกณฑNตามคู?มือการประเมิน ITA Online  ในปVงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหYละเอียด และ

ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงแกYไขและจัดทำขYอมูลใหYเปuนป�จจุบัน ถูกตYอง และครบถYวนตาม

หลักเกณฑNการประเมินท่ีกำหนด พรYอมท้ังส?งขYอมูลเผยแพร?ทางเว็บไซตNของสำนักงานใหYทันตามกำหนดเวลา 

ในการประเมิน  

 

2.4 การประเมินในส?วนของแบบวัดการรับรูYของผูYมีส?วนไดYเสียภายในและภายนอก  

(IIT และ EIT) เห็นควรใหYมีการประชุม อบรม เพ่ือช้ีแจงและใหYความรูYความเขYาใจเก่ียวกับการประเมินโดย

ละเอียด รวมท้ังจะตYองช้ีใหYเห็นถึงการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราไดY

เปuนไปอย?างมีคุณธรรมและมีความโปร?งใสครบถYวนตามประเด็นท่ีจะตYองรับการประเมิน ท้ังน้ี เพ่ือยกระดับ    

ผลการประเมิน ITA Online ในปVงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีค?าคะแนนท่ีสูง โดยต้ังค?าเป{าหมายไวYไม?ต่ำกว?า 

95.00 ระดับ AA ทุกตัวช้ีวัดในการประเมิน และใหYมีความย่ังยืนตลอดไป  

ข2อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

     1. ใหYความเห็นชอบและอนุมัติใหYดำเนินการตามขYอพิจารณา ขYอ 2. 

     2. อนุญาตใหYใชYสำเนาหนังสือฉบับน้ีแจYงเวียนบุคลากรในสำนักงาน ทุกคนเพ่ือทราบและ

ดำเนินการในส?วนท่ีเก่ียวขYองตามท่ีไดYรับมอบหมายต?อไป  

  3. อนุญาตใหYเผยแพร?ขYอมูลทางเว็บไซตNของสำนักงาน  

    3. หรือหากเห็นเปuนประการใด ขอไดYโปรดส่ังการ 

 

 

 


