
 
 
 
 



การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 

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

โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเปนหนวยงานระดับกรมที่รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงานที่นําเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ไปขยายผลจนไดรับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนวยงานท่ีไดนําการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
หนวยงานจนประสบความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษามา
อยางตอเนื่อง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพัฒนานวัตกรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในรูปแบบออนไลน โดย
มีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วใน
การวิเคราะหและประมวลผล โปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน มี
ประสิทธิภาพ ลดภาระงานดานเอกสาร (Paperless) ของสถานศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บ
ขอมูลใหเปนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ 

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงถือเปนการดำเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปท่ี 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได
ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงานลดความยุงยาก ซับซอนในการ
นําเขาขอมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจ 
ของผูท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน  (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) 

เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 นั้น ไดใหความสำคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับคาคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม โดยไดศึกษา
ขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทยใหสูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็น การสํารวจของแตละแหลงขอมูลที่องคกรความ
โปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาขอมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยง
กับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวของ ทำใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซึ่งเกี่ยวของกับคุณธรรม ความ
โปรงใส และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมท่ีเก่ียวของ
กับการทุจริต ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจําแนก
ออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

1) การปฏิบัติหนาท่ี 
2) การใชงบประมาณ 
3) การใชอำนาจ 
4) การใชทรัพยสินของราชการ 
5) การแกไขปญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดําเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9) การเปดเผยขอมูล 
10) การปองกันการทุจริต 

เครื ่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน จําแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอ
หนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอำนาจการใชทรัพยสินของราชการ 
และการแกไขปญหาการทุจริต 

 
 
 



2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and  
TransparencyAssessment: EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกที่มีตอหนวยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน 
เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (Integrityand Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนวัดชนะสงคราม ไดคะแนน 
99.92 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูในระดับ โดยตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ (แบบ 
IIT) ไดคะแนนสูงสุด รอยละ 94.75 สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ำกวาตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการ
ทุจริต (แบบ OIT) ไดคะแนนรอยละ  62.50 สำหรับคาคะแนนในแตละตัวชี้วัด เปนดังนี้ 

* ตัวชี้วัดตามแบบ IIT 
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนรอยละ 100 อยูในระดับ A 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละ 100 อยูในระดับ A 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ ไดคะแนนรอยละ 100 อยูในระดับ A 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนนรอยละ 100 อยูในระดับ A 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละ 100 อยูในระดับ A 

* ตัวชี้วัดตามแบบ EIT 
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนรอยละ 100 อยูในระดับ A 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรอยละ 100 อยูในระดับ A 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทeงาน ไดคะแนนรอยละ 100 อยูในระดับ B 

* ตัวชี้วัดตามแบบ OIT 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ 84.43 อยูในระดับ B 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละ 80.21 อยูในระดับ B 

ตามท่ีโรงเรียนวัดชนะสงคราม ไดรับคาคะแนนการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอยละ 92.82 ดังกลาว เปนผลใหการจัดอันดับคะแนนการประเมินฯ จากสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ไดลำดับท่ี 1 
 
 
 
 
 
 



การนําผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนวัดชนะสงคราม 

เปนรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดควรมีการพัฒนาและยกระดับใหดียิ่งข้ึน ดังนี้ 
1. การปฏิบัติหนาท่ี 

โรงเรียนจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือ 
ดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนผู
มาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงม่ันเต็มความสามารถ และ
มีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2. การใชงบประมาณ 
โรงเรียนจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพรอยางโปรงใส ใชจาย 

งบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือ 
พวกพอง และตองเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ 
หนวยงานตนเองได 

3. การใชอำนาจ 
โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ 

คัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชน ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
4. การใชทรัพยสินของราชการ 

โรงเรียนจะตองมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง เพ่ือ 
เผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 
โรงเรียนทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

และจัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริต
ไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานท่ีจะตอง
ทำใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อมั่นใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียน
เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 
โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว 

อยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/
ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือน
ขอมูล และคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลักไมมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 
 



7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือการ 
โรงเรียนเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชนผานชองทางที่หลากหลายสามารถ

เขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรตองถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจง
ในกรณีท่ีมีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน 
รวมถึงจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 
โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึง
การนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปด
โอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนิน งาน เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการ และควรใหความสำคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึน 

9.การเปดเผยขอมูล 
โรงเรียนตองเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 

(1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล 
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซ้ือจัดจาง 
     หรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการ 
     ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา 
     ทรัพยากรบุคคล 
(5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปด 
     โอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสใน 
     การบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน 

10. แนวทางการปองกันการทุจริต 
1) โรงเรียนจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีแนวทางสอดคลองหรือ 
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของสถานศึกษา 
2) โรงเรียนดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมิน 
ความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต 
3) โรงเรียนวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของ 
สถานศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะหแตละตัวชี้วัด ยกตัวอยาง
เชนประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนตัวชี้วัดที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตอง
พัฒนาใหดีขึ ้นแนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานใหสอดคลองกับ
ตัวชี้วัด เปนตน 



4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผล
การวิเคราะหผลการประเมนิฯ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การกำหนดผูรับผิดชอบ
หรือผูท่ีเก่ียวของ การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให
นําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน



 


