แบบรายงานผลการประเมิน
คุณธรรม ความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โรงเรียน..............................................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................................
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ น พื้ น ฐำน ร่ว มกับ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรป้ องกั น
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) ได้อนุมัติให้สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ดำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ“ป้องกันกำรทุจริต ” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2556
ถึงปีงบประมำณ 2559 และเพื่อตรวจสอบคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับสำนักงำน ป.ป.ช. ได้ร่วมกันจัดทำแบบประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขึ้น
และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มอบหมำยให้สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ประเมินโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 3 แบบ
ไ ด้ แ ก่ 1) Internal Integrity and Transparency Assessment 2) External Integrity and
Transparency Assessment 3) Evidence-based Integrity and Transparency Assessment หลั งจำก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ดำเนินกำรประเมินโรงเรียนสุจริตต้นแบบตำมกระบวนกำรและขั้นตอน ตำมที่
โครงกำรโรงเรียนสุจริตกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำแบบรำยงำนผลกำรประเมิน คุณธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของโรงเรียนทีท่ำนประเมินส่ง
สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมแบบรำยงำนผลกำร
ประเมินคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐฉบับนี้
หวั ง ว่ ำ แบบรำยงำนผลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ น งำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ที่จัดทำขึ้นนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และนำผล
กำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำต่อไป หำกมีข้อสงสัยประกำรใดสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้
โดยตรงจำกผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำรโรงเรี ย นสุ จ ริ ต ส ำนั ก พั ฒ นำนวั ต กรรมกำรจั ด กำรศึ ก ษำ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และขอขอบคุณคณะทำงำนทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดทำเอกสำรฉบับนี้
จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ไว้ ณ โอกำสนี้

สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

บทสรุป ( สาหรับผู้บริหาร)

สารบัญ

๑. บทนา
๑.๑ ความเป็นมา

๑.๒ ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน
-

๒. ขั้นตอนการประเมิน
คณะกรรมกำรชุดที่ ๑ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ......................................... ได้ดำเนินกำร
ประเมิน ตำมแบบประเมิน ทั้ ง 3 แบบ ได้แก่ 1) Internal Integrity and Transparency Assessment 2)
External Integrity and Transparency Assessment 3) Evidence-based Integrity and
Transparency Assessment โดยมีกระบวนกำรและขั้นตอนกำรประเมินดังนี้
วันที่ ๑
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

- คณะกรรมกำร พบ ผอ.สถำนศึกษำ เพื่อสนทนำและรับทรำบขั้นตอน
แนวทำงกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ ก่อนจะประชุม

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

- ประชุมผู้บริหำรและคณะครู ของสถำนศึกษำ
(ทุกคนหรือผู้เกี่ยวข้อง)
- ผู้บริหำรของสถำนศึกษำกล่ำวต้อนรับคณะกรรมกำรและแนะนำบุคลำกร
ของสถำนศึกษำ
- ประธำนคณะกรรมกำรประเมิน ชี้แจงวัตถุประสงค์กำรประเมินและแนะนำ
คณะกรรมกำร

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

- คณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินและรวบรวมข้อมูล
๑. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมิน IIT - School ดำเนินกำรดังนี้
๑.๑ คณะกรรมกำรแจกแบบประเมิน IIT - School ให้กับบุคลำกรทุกคน
๑.๒ คณะกรรมกำรชี้แจงควำมเป็นมำ ควำมสำคัญและข้อพึงระวัง
ในกำรตอบแบบประเมิน IIT - School ใช้เวลำไม่เกิน ๕ นำที
๑.๓ บุคลำกรประเมินตำมแบบประเมิน IIT - School ใช้เวลำประมำณ
๒๐ นำที
๑.๔ คณะกรรมกำรเก็บรวบรวมแบบประเมิน IIT - School บรรจุใส่ซอง
ปิดผนึกให้เรียบร้อย ส่ง สพท.
๒. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมิน EBIT - School ดำเนินกำรดังนี้
๒.๑ สถำนศึกษำนำเสนอผลกำรประเมินตำมแบบประเมิน EBIT - School
ให้คณะกรรมกำรรับทรำบ
๒.๒ คณะกรรมกำรเก็บรวบรวมเอกสำรหลักฐำนพร้อมแบบประเมิน
EBIT – School ของ สถำนศึกษำ ส่ง สพท. เพื่อให้คณะกรรมกำร
ชุดที่ ๒ ตรวจสอบประเมินให้คะแนนต่อไป

วันที่ ๑ (ต่อ)
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

วันที่ ๒
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

- กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมิน EIT - School ดำเนินกำรดังนี้
๑. คณะกรรมกำรคัดเลือกโดยกำรสุ่มสถำนศึกษำ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งมำตำม
แบบ ITA 00๓.๒ (สำหรับสถำนศึกษำ)
๒. คณะกรรมกำรประชุมชี้แจง สถำนศึกษำ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงควำมเป็นมำ
ควำมสำคัญและข้อพึงระวังในกำรตอบแบบประเมิน EIT – School
ใช้เวลำไม่เกิน ๕ นำที
๓. คณะกรรมกำรแจกแบบประเมิน EIT - School ให้กับบุคลำกรสถำนศึกษำ
/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คน
๔. สถำนศึกษำ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินตำมแบบประเมิน EIT – School
ใช้เวลำประมำณ ๒๐ นำที
๕. คณะกรรมกำรเก็บรวบรวมแบบประเมิน EIT – School ของสถำนศึกษำ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่ง สพท. เพื่อให้คณะกรรมกำรชุดที่ ๒ ตรวจสอบประเมิน
ให้คะแนนต่อไป

๑. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมิน EIT - School (ต่อ)
๒. เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมดกลับมำยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ

๓. การวิเคราะห์และประมวลผล
คณะกรรมกำรชุดที่ 2 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ......................................... ได้ดำเนินกำรการ
วิเคราะห์และประมวลผลตำมแบบประเมินทั้ง 3 แบบ ได้แก่ 1) Internal Integrity and Transparency
Assessment 2) External Integrity and Transparency Assessment 3) Evidence-based Integrity
and Transparency Assessment โดยมีกระบวนกำรและขั้นตอนกำรประเมินดังนี้
๑. แปลค่าคะแนนในแต่ละตัวแปร ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยศึกษาข้อมูลจากคู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ Code Sheet IIT
๒. แปลค่าคะแนนในแต่ละตัวแปร ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยศึกษาข้อมูลจากคู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ Code Sheet EIT
๓. แปลค่าคะแนนในแต่ละตัวแปร ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยศึกษาข้อมูลจากคู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ Code Sheet EBIT
4. ดำวน์โหลดโปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูล โดย สพฐ. และ ป.ป.ช. ได้ดำเนินกำรเตรียมไว้เพื่อกำร
ประเมินผล
5. ดำเนินกำรกรอกข้อมูลตำม Code Sheet ของแต่ละเครื่องมือในการประเมินลงในโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการแปลผลค่าคะแนนต่อไป
๖. จากการประมวลผลข้อมูล ได้ผลการวิเคราะห์ออกมาดังนี้.................................................................

๔. ขั้นตอนการแปลผล
คณะกรรมกำรชุด ที่ 3 ของส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึก ษำ......................................... ได้
ด ำเนิ น กำรการแปลผลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ วยงำนภำครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
5.1 ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำรหรือ
ผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยตำมประสบกำรณ์ ในกำรรับบริกำรจำกหน่ วยงำนภำครัฐ และจำกข้อมูล เอกสำร/หลั กฐำน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
5.2 ความพร้ อ มรั บ ผิ ด (Accountability) ประเมิ น จำกควำมคิ ด เห็ น ของประชำชน
ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมประสบกำรณ์ในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ
5.3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free) ประเมินจำกกำรรับรู้
และประสบกำรณ์ โดยตรงของประชำชนผู้ รับบริกำรหรือผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียที่มีต่อกำรให้ บริกำรของหน่วยงำน
ภำครัฐ
5.4 วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ กร (Integrity Culture) ประเมิ นจำกควำมคิ ดเห็ นของ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ และจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐำน
ของข้อเท็จจริงในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
5.5 คุ ณ ธรรมการท างานในหน่ วยงาน (Work Integrity) ประเมิ นจำกควำมคิ ดเห็ นของ
เจ้ำหน้ำทีภ่ ำยในหน่วยงำนภำครัฐที่มีต่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
โดยมีค่ำน้ำหนักคะแนน ตำมดัชนีดังนี้

ที่

ค่าน้าหนักคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ดัชนี
ค่าน้าหนัก

๑.

ดัชนีความโปร่งใส (Transparency)

26

๒.

ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability)

18

๓.

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free)

22

๔.

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)

16

๕.

ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)

18

รวม

100

เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรประเมินคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าคะแนน
80 – 100

คะแนน

ระดับคุณภาพ
มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนสูงมำก

60 – 79.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนสูง

40 – 59.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนปำนกลำง

20 – 39.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนต่ำ

0 – 19.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนต่ำมำก

แปลผลเป็นบรรยำยควำม
ดูตัวอย่ำงข้อสังเกต
และตัวอย่ำงกำรเขียนผลกำรประเมิน
แปลผลเป็นกรำฟ

ภาคผนวก
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
2. แบบ ITA001.2\ITA002.2\ITA003.2
3. ภำพถ่ำยกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรทั้ง 3 คณะ
4. โปรแกรม EXCEL ที่ใช้ในกำรประมวลผล (CD)
5. เอกสำรแบบรำยงำนที่เป็นไฟล์ .doc และ .pdf

