
 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 

Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นําเครื่องมือการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นําการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือ พัฒนาและยกระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสําเร็จ โดยการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสใน 
การดําเนินงานของสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนา นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน รูปแบบออนไลน์โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการ 
ประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกใน การจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real time system) และการประเมิน มีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสถานศึกษาท่ี รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบ 
ออนไลน์เต็มรูปแบบ สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งถือเป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 6 สํานักงาน 
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อ 
การใช้งาน ลด ความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนําเข้าข้อมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบ 
สํารวจ ของผู้ที่ เกี่ยวข้องเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) เกณฑ์การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสใน การดําเนินงานของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น ได้ให้ความสําคัญใน
การพัฒนาเกณฑ์ การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อ การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ ไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจาก 
ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการ พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือ นําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัย ดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็น การสํารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร 
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นาํมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประกอบกับ การศึกษาข้อมูล ทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม 
และการเชื่อมโยงกับเครื่องมือ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทําให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่ง 
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริต ทางอ้อม 



รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้อง กับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการ นําไปสู่การปรับปรุง 
แก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน 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 
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
จําแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IT) มีวัตถุประสงค์เพื  ่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ 
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อํานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อ 
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการ ปรับปรุงระบบการ 
ทํางาน  

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ หน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการ ทุจริต ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนพุดซาพิทยาคม การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ได้คะแนน       
๘๘.๒๘ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ A โดยมี ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 
 
 



จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนพุดซาพิทยาคม เป็นราย
ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้  

1. การปฏิบัติหน้าที่  
โรงเรียนจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือ 

ดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ 
เป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง มุ่งมั่นเต็ม 
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

2. การใช้งบประมาณ  
โรงเรียนจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่าย งบประมาณของ 

หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ พวกพ้อง และต้องเปิด 
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเอง 

3. การใช้อํานาจ  
โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก 

บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ โรงเรียนจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน

ของราชการที่ถูกต้อง เพื่อ เผยแพร่ ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติรวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมี
การกํากับดูแล และ ตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต โรงเรียนทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และ จัดทํา แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการ ทุจริตของหน่วยงานที่ จะต้องทําให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง
ความ เชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการ ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการ นําผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภาพการดําเนินงาน  
โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่าง 

เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ดําเนินการ/ 
ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ ปิดบังหรือ 
บิดเบือนข้อมูล และคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคล 
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ  
โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถ 

เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    
ผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช  ่องทางให้ 



ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคําติชมหรือความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินงาน/ 
การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ 
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน  
โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี 
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมาก 
ขึ้น  

9. การเปิดเผยข้อมูล  
โรงเรียนต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและการจัดซื้อ  
    จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ  
 (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล               

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล  

(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ การเปิด 
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง ความโปร่งใสในการ บริหารงาน 
และการดําเนินงานของหน่วยงาน 

10. แนวทางการป้องกันการทุจริต  
1) โรงเรียนจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือ สนับสนุน 

ให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา  
2) โรงเรียนดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ 

เสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต  
3) โรงเรียนวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของ สถานศึกษา 

ออนไลน์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนํา    
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 

4) ดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกําหนดมาตรการ        
เพ่ือ ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
การกําหนด ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกําหนดแนวทางการกํากับ ติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น 


