
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยเป็นการนํามาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาข้อบกพร่องในประเด็นตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ
กว่าเป้าหมาย โดยกําหนดเป็นประเด็นแนวทางนําสู่การปฏิบัติด้วยการบริหารจัดการที่เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยนําผลการวิเคราะห์มากําหนด
มาตรการดําเนินงานเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรม            
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก
ให้มีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตาม
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นํา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้ร ับรางวัลประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ITA Awards) ใน
ฐานะหน่วยงานที่ได้นําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ไปขยายผล เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสําเร็จ 
โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online 
เพื่อความสะดวก  ในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้
ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร 
(Paperless)ของสถานศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์
เต็มรูปแบบ 

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ซึ ่งถือเป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเนื ่อง เข้าสู ่ปีที ่ 6 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้
ง่ายต่อการใช้งานลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนําเข้าข้อมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบ
คําถามแบบสํารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์         
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ นั้น ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุน
ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและ
แนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการ
วิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็น การสํารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ  
(Transparency International) นํามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู ้การทุจร ิต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมการเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และ
การเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง  ทําให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริต
ทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่ว ยงานในการ
นําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต    ในหน่วยงานภาครัฐ และ
ส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจําแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อํานาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดําเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 
 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จําแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
1) แบบว ัดการร ับร ู ้ ของผ ู ้ ม ี ส ่ วน ได ้ ส ่ วน เส ี ยภายใน  ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อํานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 



2) แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก  (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการ
ทุจริต 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์

อนุสรณ์ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity 

and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้คะแนน 91.๐1 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน  อยู่ใน ระดับ A โดยตัวชี้วัดที่ 1-๕ การปฏิบัติหน้าที่ (แบบ IIT) ได้คะแนนร้อยละ 96.59  
ตัวชี้วัดที่ ๖-๘ การป้องกันการทุจริต (แบบ EIT)  ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๔5  และตัวชี้วัดที่ ๙-๑๐  ได้
คะแนนร้อยละ ๘๔.๒5  สําหรับค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด เป็นดังนี้ 

* ตัวชี้วัดตามแบบ IIT 
ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 98.39 อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 94.79 อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อํานาจ ได้คะแนนร้อยละ 96.98 อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ 95.77    
               อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 97.03 อยู่ในระดับ A 

* ตัวชี้วัดตามแบบ EIT 
ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดําเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 94.74 อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 94.18 อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการทํางาน ได้คะแนนร้อยละ 94.44  
               อยู่ในระดับ A 

* ตัวชี้วัดตามแบบ OIT 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 93.50 อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 75.00 อยู่ในระดับ B 

ตามที่โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับค่าคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2563 ร้อยละ 91.๐1 ดังกล่าว เป็นผลให้การจัดอันดับคะแนนการประเมินฯ จากสถานศึกษา             
ในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้ลําดับท่ี ๑ 



การนําผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์

อนุสรณ์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 
โรงเรียนจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน

หรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นผู ้มาติดต่อทั ่วไปหรือผู ้มาติดต่อที ่รู ้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
โรงเรียนจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้องและต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

3. การใช้อํานาจ 
โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
โรงเรียนจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง                

เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
โรงเรียนทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ             

และจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทําให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความ
เชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 
โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้          

อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ               
การดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา   ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลักไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 



7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย     

สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที ่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน            
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการ
จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคําติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจนรวมถึง
จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน 
โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการทํางานของหน่วยงาน

ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสําคัญกับการ
ปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
โรงเรียนต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการ

ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื ่องร้องเรียนก ารทุจริต               
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน 

10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
1) โรงเรียนจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือ     

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 
2) โรงเรียนดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน

ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

3) โรงเรียนวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้น  แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 



4) ดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยกําหนดมาตรการ         
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผล
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้
ที่เก่ียวข้อง การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม ให้นําไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


