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การวเิคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 16   

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน            

ตามตัวช้ีวดัการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

1. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดบัประเทศ จากการประเมินสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาทั้ งส้ิน 225 เขต ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.20  ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน                            

การดาํเนินงานอยูใ่น ระดับ A (Very Good)  

 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา  เขต 16   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 88.18 ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและ                   

ความโปร่งใสในการดาํเนินงานอยู่ใน ระดับ A   (Very Good) โดยตวัช้ีวดัท่ี 3 การใช้อาํนาจ ได้คะแนน

สูงสุด 98.95  คะแนน ส่วนตวัช้ีวดัท่ีไดค้ะแนนตํ่ากวา่ตวัช้ีวดัอ่ืน ๆ คือ ตวัช้ีวดัท่ี 10 การป้องกนัการทุจริต 

ไดค้ะแนน 75.00 คะแนน 

3. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16  ท่ีผา่นมา  (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปไดด้งัน้ี 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พฒันาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 74.64 - - 

2559 81.85 เพิ่มข้ึน +7.21 

2560 90.07 เพิ่มข้ึน +8.22 

2561 90.35 เพิ่มข้ึน +0.28 

2562 91.56 เพิ่มข้ึน +1.21 

2563 88.18 ลดลง -3.38 
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4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16   เป็นรายตัวช้ีวดั ซ่ึงได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี                  

ท่ีปฏิบติังานในสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และจากเอกสารหลกัฐานการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

เรียงตามลาํดบัคะแนนได ้ดงัน้ี 

ตัวช้ีวดัที ่ ประเด็นตัวช้ีวดั คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบติัหนา้ท่ี 99.31 AA ผา่น 

2 การใชง้บประมาณ 96.64 AA ผา่น 

3 การใชอ้าํนาจ 98.95 AA ผา่น 

4 การใชท้รัพยสิ์นของราชการ 98.9 AA ผา่น 

5 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 99.09 AA ผา่น 

6 คุณภาพการดาํเนินงาน 96.91 AA ผา่น 

7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 94.21 A ผา่น 

8 การปรับปรุงระบบการทาํงาน 93.99 A ผา่น 

9 การเปิดเผยขอ้มูล 75.56 B ไม่ผา่น 

10 การป้องกนัการทุจริต 75.00 B ไม่ผา่น 

รวมเฉลีย่ 88.18 A ผ่าน 

คะแนนประเด็นการประเมินย่อยตามตัวช้ีวดัที ่9 - 10 

ตัวช้ีวดัที ่ ประเด็นตัวช้ีวดั คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

9 การเปิดเผยขอ้มูล 75.56 B ไม่ผา่น 

 9.1 ขอ้มูลพื้นฐาน 88.89 A ผา่น 

 9.2 การบริหารงาน 62.50 C ไม่ผา่น 

 9.3 การบริหารการเงินงบประมาณ 71.43 C ผา่น 

 9.4 การบริหารและพฒันาทรัพยากร

บุคคล 

75.00 B ผา่น 

 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 80.00 B ผา่น 

10 การป้องกนัการทุจริต 75.00 B ผา่น 

 10.1 การดาํเนินการเพื่อป้องกนั              

การทุจริต 

50.00 E ไม่ผา่น 

 10.2 มาตรการภายในเพือ่ป้องกนั               

การทุจริต 

100.00 AA ผา่น 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดบัผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00 – 100 ผา่น 

A Very Good 85.00 – 94.99 ผา่น 

B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผา่น 

C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผา่น 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผา่น 

E Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผา่น 

F Fail 0 – 49.99 ไม่ผา่น 

 

การนําผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 16 เป็นรายตวัช้ีวดั พบว่าตวัช้ีวดัท่ีหน่วยงานควรมีการพฒันาและยกระดับให้ดียิ่งข้ึน  

(มีคะแนนตํ่ากวา่ร้อยละ 85) คือ ตวัช้ีวดัท่ี 9 การเปิดเผยขอ้มูล และตวัช้ีวดัท่ี 10 การป้องกนัการทุจริต 

  คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16  ไดร่้วมกนัวิเคราะห์ผลการประเมินท่ีเกิดข้ึน พบวา่ สาเหตุท่ีคะแนนใน

ตวับ่งช้ีท่ี 9 และตวับ่งช้ีท่ี 10 มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เกิดจากระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16  ขาดความเป็นระบบ  และไม่มี

ผูรั้บผิดชอบชัดเจน  กลุ่มงานใดมีความประสงค์จะเผยแพร่ขอ้มูลก็ดาํเนินการด้วยตนเอง  ไม่ผ่านผูดู้แล

ระบบเวบ็ไซตห์ลกัของสาํนกังาน  จึงทาํให้เกิดความผิดพลาด  เกิดความเสียหายเก่ียวกบัระบบเวบ็ไซตข์อง

สํานกังานฯ  ทาํให้การเขา้ถึงเวบ็ไซตแ์ละการเขา้ถึงขอ้มูลเกิดความยุง่ยาก  และให้บางคร้ังไม่สามารถเปิด

ไฟลข์อ้มูลได ้  

ดงันั้น ทางคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จึงไดก้าํหนดมาตรการในการพฒันาปรับปรุงระบบ  

การทาํงานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงัน้ี 
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มาตรการ วธีิดําเนินงาน 

1. มาตรการการดูแลระบบเวบ็ไซตข์อง                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา    

เขต 16 

 

 

 

 

 

 

1.ใหก้ลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลย ีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ทาํหนา้ท่ีในการดูแลระบบเวบ็ไซตข์อง

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสงขลา สตูล 

2..ใหผู้อ้าํนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสาร กาํหนดวธีิการ

ออกแบบเวบ็ไซต ์โดยใหค้าํนึงถึงหลกัการดงัน้ี 

2.1 สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ท่ีมีความหลากหลาย  

2.2 สามารถรองรับขนาดหนา้จอของอุปกรณ์ทุกชนิด 

ตั้งแต่คอมพิวเตอร์พกพาท่ีมีขนาดหนา้จอท่ีแตกต่างกนั 

รวมถึง สมาร์ทโฟนรุ่นต่าง ๆ  

2.3 ขอ้ความและรูปภาพประกอบจะตอ้งไม่ละเมิด

ลิขสิทธ์ิ หากจาํเป็นตอ้งนาํมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งท่ีมา 

ของขอ้มูลเพื่ออา้งอิงทา้ยประกอบรายละเอียด 

2.4 กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตไ์ดส้ะดวก

และง่าย   

2.5 คาํนึงถึงเวอร์ชัน่ขั้นตํ่าของ browser ท่ีรองรับ                 

การแสดงผล หรือการทาํงานท่ีสมบูรณ์ของโปรแกรม           

ท่ีใชใ้นการดูเอกสารบนเวบ็ไซต ์

3. แต่งตั้ง/มอบหมายเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดูแล และ

บริหารจดัการเวบ็ไซต ์(Web Master)   

4. แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในการเผยแพร่ขอ้มูล 

ข่าวสารผา่นทางเวบ็ไซต ์อยา่งนอ้ย 2 คน เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี

ทดแทนกนั 

2. มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ            

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 16 

 

 

1. ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการ

เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารผา่นทางเวบ็ไซตข์องสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 16 โดยมีขั้นตอนการ

ดาํเนินงานดงัน้ี   
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 1.1 รับขอ้มูล ข่าวสารจากทุกกลุ่ม/หน่วยท่ีเป็นเจา้ของ

ขอ้มูล พร้อมแบบฟอร์ม การขอเผยแพร่ขอ้มูล ผา่นเวบ็ไซต์

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16   

 

 

มาตรการ วธีิดาํเนินงาน 

 1.2 ตรวจสอบ  กลัน่กรอง ก่อนนาํเสนอผูอ้าํนวยการ

กลุ่มพิจารณา ก่อนนาํเสนอขอความเห็นชอบจาก

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.3 เจา้หนา้ท่ีดูแลและบริหารจดัการเวบ็ไซต ์(Web 

Master) พิจารณาขอ้มูล ข่าวสารท่ีกลุ่ม/หน่วยนาํส่ง  โดย

คาํนึงถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั พร้อมทั้ง

ระบุแหล่งท่ีมา หรือเจา้ของขอ้มูลตามแบบฟอร์ม 

1.4 เจา้หนา้ท่ีดูแลและบริหารจดัการเวบ็ไซต ์(Web 

Master) เสนอขอ้มูลใหผู้อ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลย ีสารสนเทศ และการส่ือสาร  

พิจารณา โดยคาํนึงถึงพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ   พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไป

ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  อยา่งเคร่งครัด    

1.4.1 กรณีอนุญาต ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานฯ 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ีดูแลและบริหารจดัการเวบ็ไซต ์  

(Web Master) ดาํเนินการนาํขอ้มูล ข่าวสารข้ึนเวบ็ไซต ์

ในหมวดหมู่ท่ีถูกตอ้ง และประสานแจง้กลบัไปยงัเจา้ของ

ขอ้มูล ข่าวสารนั้น และเผยแพร่ขอ้มูลภายใน 2 วนั    

1.4.2 กรณีไม่อนุญาต ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานฯ 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ีดูแล และบริหารจดัการเวบ็ไซต ์(Web 

Master) ประสานแจง้กลบัไปยงัเจา้ของขอ้มูล ข่าวสารนั้น 

พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลเพื่อให้ดาํเนินการปรับปรุง   
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3. มาตรการการเฝ้าระวงัการเผยแพร่ขอ้มูลต่อ

สาธารณะของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 16 

 

1.ใหทุ้กกลุ่ม/หน่วยท่ีรับผดิชอบขอ้มูลจดัทาํขอ้มลูและ

ปรับปรุงขอ้มูลใหถู้กตอ้ง  สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั                   

อยูเ่สมอ  

2. ใหทุ้กกลุ่ม/หน่วยท่ีจะนาํขอ้มูลข้ึนเผยแพร่ จดัทาํบนัทึก

เสนอขอความเห็นชอบจากผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 

 

มาตรการ วธีิดาํเนินงาน 

 3. เจา้หนา้ท่ีดูแล และบริหารจดัการเวบ็ไซต ์(Web Master) 

มีหนา้ท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูลทุกรายการ

ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาสงขลา สตูล หากพบขอ้ผดิพลาดใหด้าํเนินการ

แก้ไขทันที พร้อมทั้ ง รายงานให้ผู ้บังคับบัญชาทราบ                 

หากพบว่ามีรายการใดครบระยะเวลาการเผยแพร่ตามท่ี

กาํหนดให้นาํรายการนั้นลงจากเว็บไซต์ และรายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

4. เจา้หนา้ท่ีดูแล และบริหารจดัการเวบ็ไซต ์(Web Master) 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 อย่าง

เคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการ  

 

 


