
 
 



 

 
 

Integrity & Transparency Assessment : ITA Online 2021 

ค ำน ำ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ก าหนดเป้าหมายส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ       
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ
และทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใสและ
เป็นธรรม รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตส านึก 
การเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ       
2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริตและ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเพ่ือ
จะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ได้ท าเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในปีนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ได้จัดให้มีการประเมินในรูปแบบออนไลน์โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (ส าหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซต์สถานศึกษา 
(ส าหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือน าไปปรับปรุงระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” เป็นกล
ยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมและที่ผ่านมาพบว่ า          
หลายหน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบ
ในการพัฒนาและยกระดับการบริหาร  การจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วย
ความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันใน
ประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนหรือก่อให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท า ให้
การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุง
การท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 
 การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มีการ
ตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตก
บกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
 
 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนด
เป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด     
โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 
เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม การประเมินด้วยระบบ 
ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร 
(Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบ
ออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุง
และแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ
ไทยให้สูงขึ้น และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินการและมุ่งเน้นการร่วมด าเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาล
ในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และน า
ผลการประเมินไป ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการ
สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับ 
การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการด า เนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุน
หรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 
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แนวทำงกำรประเมิน ITA Online ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
 ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้กรอบแนวทางการประเมิน
เช่นเดียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการประเมินตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่จะน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างเชื่อมโยงและ
ต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย      
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 แต่เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ระลอกใหม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น
จ านวนมาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการปรับลดเวลาและวันท างานของบุคลากรในสังกัด
เพ่ือป้องกันควบคุมและจ ากัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดจัดบุคลากรหมุนเวียนมา
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างาน มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยเลื่อนการจัดประชุม
การฝึกอบรมหรือการสัมมนาต่างๆออกไปงดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่ม 
และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)อย่างเคร่งครัด การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์จึงต้องมีการปรับแผนการด าเนินกิจกรรมให้    
สอดรับกับสถานการณ์เพ่ือสนองตอบมาตรการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้น
โดยปรับรูปแบบจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์         
(ITA Online) เปลี่ยนเป็น 
  - กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ให้กับสถานศึกษาเพ่ือ
เตรียมรับการประเมิน ITA Online 
  - กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
สถานศึกษาเพ่ือเปิดเผยข้อมูลและการด าเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแบบวัดที่สอดคล้องกับ
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment : OIT)      
ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  - กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ดังที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อการก าหนดกลไก
และกระบวนการในการขับเคลื่อนแนวทาง การประเมิน ITA Online ในปีนี้ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ออกแบบระบบเพ่ือให้สามารถรองรับการประเมินสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ใน
การน าผลที่ได้จากการประเมิน ITA Online มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต 
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หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรประเมิน ITA Online 
 
 ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online จ าเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนการ
ประเมิน ITA Online ให้สามารถด าเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ประกอบด้วย 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นหน่วยศูนย์กลางในการก ากับติดตามการประเมิน 
ITA Online โดยมีหน้าที่ก าหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในภาพรวม รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการ
ประเมิน การก ากับติดตามการประเมินและการด าเนินการต่อผลการประเมิน เพ่ือน าเสนอต่อส านักงาน ป.ป.ช. 
 ส ำนักงำน ป.ป.ช. มีบทบาทในการร่วมก าหนดแนวทางและร่วมก ากับติดตามการประเมินรวมไปถึง
การประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆ ในการประเมิน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยย่อยในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยมีหน้าที่ก าหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการ
ประเมินสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 สถำนศึกษำ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ก าหนดให้โรงเรียนทั้งหมด จ านวน 66 โรงเรียน เข้ารับการประเมิน 
 ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในปีนี้ ถือเป็นการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมาใช้ในการ
ประเมินสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ในรูปแบบออนไลน์
เป็นปีที่ 2 หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเครื่องมือการประเมินอย่างต่อเนื่องในการประเมิน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาจนประสบผลส าเร็จ โดยการประเมินผ่านระบบ ITA Online ซึ่งได้ด าเนินการพัฒนา
และออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูลและ
ค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 2 วธิีกำรประเมิน 
ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรประเมิน 
 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่าคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่
องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม 
และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ท าให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับ
คุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึง
บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลด
โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของ
ประเทศไทยในระยะยาวได้โดยจ าแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1) การปฏิบัติหน้าที่ 
  2) การใช้งบประมาณ 
  3) การใช้อ านาจ 
  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  6) คุณภาพการด าเนินงาน 
  7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
  9) การเปิดเผยข้อมูล 
  10) การป้องกันการทุจริต 
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รำยละเอียดกำรประเมิน ITA 
ตารางที่ 1 รายละเอียดการประเมิน ITA จ าแนกตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ IIT 1. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่   

ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
▪ เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่   
ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
3. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
▪ มุ่งผลส าเร็จของงาน 
▪ ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

4. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานการ
อนุมัติอนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
▪ เงิน 
▪ ทรัพย์สิน 
▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 

การรับความบันเทิง เป็นต้น 
5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันใน 
โอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ 
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ 
หรือไม่ 
▪ เงนิ 
▪ ทรัพย์สิน 

 
▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 

การรับความบันเทิง เป็นต้น 
6. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

6 ข้อ 



 

7 Integrity & Transparency Assessment : ITA Online 2021 

ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
▪ เงิน 
▪ ทรัพย์สิน 
▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 

การรับความบันเทิง เป็นต้น 
2. กำรใช้งบประมำณ IIT 7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ

สถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด 
8. สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง 
ประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
▪ คุ้มค่า 
▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

9. สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
10. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่   
เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าเดินทาง 
ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
11. สถานศึกษาของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
 
 
 
 
 

12. สถานศึกษาของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น 
ดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
▪ สอบถาม 
▪ ทักท้วง 
▪ ร้องเรียน 

6 ข้อ 

3. กำรใช้อ ำนำจ IIT 13. ท่านได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับ 
บัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ 
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

6 ข้อ 



 

8 Integrity & Transparency Assessment : ITA Online 2021 

ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่าง 
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
18. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาของท่านมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
▪ มีการซื้อขายต าแหน่ง 
▪ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

4. กำรใช้ทรัพย์สิน 
ของรำชกำร 

IIT 19. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ 
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด 
21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจาก
สถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด 
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของสถานศึกษาของท่าน เกี่ยวกับ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
24. สถานศึกษาของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ 
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

6 ข้อ 

5. กำรแก้ไขปัญหำ 
กำรทุจริต 

IIT 25. ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาของท่านให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
26. สถานศึกษาของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้หรือไม่ 
▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน 

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
▪ จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ 

6 ข้อ 



 

9 Integrity & Transparency Assessment : ITA Online 2021 

ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
ทุจริตของสถานศึกษา 
27. ปัญหาการทุจริตในสถานศึกษาของท่าน ได้รับการแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด 
28. สถานศึกษาของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ต่อการ
ทุจริตในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด 
▪ เฝ้าระวังการทุจริต 
▪ ตรวจสอบการทุจริต 
▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

29. สถานศึกษาของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไปปรับปรุง
การท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา มากน้อย
เพียงใด 
 
30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
สถานศึกษาของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้อย่างไร 
▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
▪ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

6. คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน 

EIT 1. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
▪ เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด 
3. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบัง 
หรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 
4. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกบุคลากรใน 
สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ 

5 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่ 
▪ เงิน 
▪ ทรัพย์สิน 
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด 

ราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 
5. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึง 
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย 
เพียงใด 

7. ประสิทธิภำพกำร 
สื่อสำร 

EIT 6. การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
▪ มีช่องทางหลากหลาย 

7. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล 
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
8. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 
9. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 
10. สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ 
ร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรในสถานศึกษา หรือไม่ 

5 ข้อ 

8. กำรปรับปรุง 
ระบบกำรท ำงำน 

EIT 11. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง 
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อย
เพียงใด 
12. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อย 
เพียงใด 
13. สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม่ 
14. สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
สถานศึกษาให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

5 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
15. สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 
 
 

9. กำรเปิดเผย 
ข้อมูล 
9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

เว็บไซต์ 
สถานศึกษา 

1. โครงสร้าง 
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

สถานศึกษา ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่ง
ส่วนงานภายใน สอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 

- แสดงข้อมูลของผู้บริหารของสถานศึกษา อย่างน้อย 
ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ 
และท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
3. อ านาจหน้าที่ 

- แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของสถานศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนด 
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 

- แสดงแผนการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง 
เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 
5. ข้อมูลการติดต่อ 

- แสดงข้อมูลการติดต่อ ดั งนี้  1) ที่อยู่ สถานศึกษา           
2) หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  3) หมายเลข
โทรสาร(ถ้ามี) 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)      
ที่สามารถติดต่อได้ 5) แผนที่ตั้งของสถานศึกษา 
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ที่ เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย
ประกอบด้วย 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 

2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

33 ข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการ

และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546       
(ออกตาม มาตรา35 พรบ .ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

- กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจ หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่เกิดข้ันในปี พ.ศ.2564 
8. Q & A 

- แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคล 
ภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษา
สามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่ อสาร ได้ สองทาง  (Q&A) ยกตั วอย่ า ง เช่ น          
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 
9. Social Network 

- แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา
ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

 
 
 

9.2 การบริหารงาน เว็บไซต์ 
สถานศึกษา 

10. แผนด าเนินงานประจ าปี 
- แสดงแผนการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ     

1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่นโครงการ 
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการด า เนินการ      
เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
11. รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปี      
รอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้ าวหน้ า ในการด า เนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปีมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า
อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน
เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี 
พ.ศ. 2564 
12. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี     
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วยผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม      
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และเป็นรายงานผลของ              ปี 
พ.ศ. 2563 
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรใน
สถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีข้อมูล
รายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน ส าหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา ก าหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 
 
 
 
 
 
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ 
ประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติส าหรับการ
ให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ ใช้ ในการ
ให้บริการ ผู้รับผิดชอบการให้บริการ 
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
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ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
- แสดงข้อมูลสถิ ติ การ ให้บริ การของสถานศึ กษา          

เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่ างน้อย 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
16. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 

- แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
สถานศึกษา และเป็นรายงานผลของปี งบประมาณ         
พ.ศ.2563 
17. E–Service 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ
สถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ และสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง
ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

9.3 การบริหารเงิน 
งบประมาณ 

เว็บไซต์ 
สถานศึกษา 

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มี

ระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย และเป็นแผนที่มี
ระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
19. รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้     
จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี  มี ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด 
ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และเป็น
รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
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ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ตามที่สถานศึกษา จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา 
พัสดุ 

- แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผล
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ

สขร.1) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย
ประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง         
ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคา
ที่ เสนอ ผู้ ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผล             
ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างในเดือนนั้น) และเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 
เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา มีข้อมูล
รายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณท่ีใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และเป็น
รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

9.4 การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากร 

เว็บไซต์ 
สถานศึกษา 

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
บุคคล - เป็นนโยบายหรือแผน การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม และ
เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่ก าหนดในนามของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

26. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แสดง

การด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา และ
เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 25 
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
อย่างน้อยประกอบด้วย 

o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 



 

17 Integrity & Transparency Assessment : ITA Online 2021 

ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แสดงผล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียด
ของการด า เนินการ อย่ างน้อยประกอบด้วยผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 

9.5 การส่งเสริม 
ความโปร่งใส 

เว็บไซต์ 
สถานศึกษา 

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะ
ท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลา
ด าเนินการ 
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบ 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย น เ กี่ ย ว กั บ ก า รทุ จ ริ ต แล ะประพฤติ มิ ช อบ               
ของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์โดย
แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแส และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
และสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก 
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบประจ าปี 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรในสถานศึกษา มีข้อมูลความก้าวหน้าการ
จัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน)         
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ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
และเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ

คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการด า เนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10. กำรป้องกันกำร 
ทุจริต 
10.1 การด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

เว็บไซต์ 
สถานศึกษา 

34. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่

และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด าเนินการโดยผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา 
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส และเป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 

10 ข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 
ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความ
เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น และเป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
37. การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของสถานศึกษา เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ 36 และเป็นการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของสถานศึกษาที่
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของ
สถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ 
สุจริต อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และเป็นการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

- แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการ
โรงเรียนสุจริตที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษามี
ข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือ
โครงการโรงเรียนสุจริต ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วง เวลาด า เนินการ เป็นต้น และเป็น 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียน
สุจริตที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
40. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามข้อ 
39 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น และเป็น
ข้อมูล ในระยะเวลา 6 เดื อนแรก ในปี งบประมาณ              
พ.ศ. 2564 
41. รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต มีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ
ด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและ
ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10.2 มาตรการ 
ภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 

เว็บไซต์ 
สถานศึกษา 

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข 
โดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็น
ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น  มีมาตรการเ พ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น          
การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง การก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
43. การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 

- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา มีข้อมูล
รายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
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ตัวช้ีวัดที่ เครื่องมือ ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน 

ข้อค ำถำม 
โปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีกำรประเมิน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมิน
ในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้องน าเครื่องมือการ
ประเมิน ITA Online ไปใช้ และสถานศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้องรับการประเมิน ITA Online จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบ
ค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท า ให้การ
ด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงสถานศึกษาที่รับการ
ประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดกำรประเมิน 
 ตัวชี้วัดการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1) การปฏิบัติหน้าที่ 
  2) การใช้งบประมาณ 
  3) การใช้อ านาจ 
  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  6) คุณภาพการด าเนินงาน 
  7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
  9) การเปิดเผยข้อมูล 
  10) การป้องกันการทุจริต 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
  1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มี ต่อ
สถานศึกษาตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
  2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มี      
ต่อสถานศึกษาที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ
การท างาน 
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  3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของสถานศึกษา
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
กลุ่มประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (ส ำหรับแบบ IIT)  
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร สถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา     
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2021 
  การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า       
50 ตัวอย่าง กรณีสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในทั้งหมด 
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (ส ำหรับแบบ EIT) 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา
นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 
  การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู) ตัวแทนผู้ปกครองอย่างน้อย       
ร้อยละ 10 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษา
และครู) ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง  ซึ่งจะต้องไม่น้อย
กว่า 20 ตัวอย่าง 
  การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 
  
 
 
 
 3) เว็บไซต์สถำนศึกษำ (ส ำหรับแบบ OIT) 
  เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสถานศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบส ารวจ หน่วยงานละ 1 ชุด  
  การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาระบุ URL ของ
หน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลโดย
สถานศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URLในแต่ละข้อ 
 กรณีที่สถานศึกษามีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้เผยแพร่ข้อมูลได้ไม่ตรงตามรายละเอียดที่
ก าหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดตามแบบส ารวจ OIT ได้ ให้หน่วยงานอธิบาย
เหตุผลความจ าเป็นประกอบโดยละเอียด 
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กำรประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 3.1 รายละเอียดการประมวลผลคะแนน ITA 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ

ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ

ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - 
คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนน ผลรวมของคะแนนแบบส ำรวจที่ถ่วงน้ ำหนักแล้ว 
 
 
 
 
 
 
คะแนนและระดับผลกำรประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 3.2 ระดับผลการประเมิน ITA 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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ผลกำรประเมินตำมเป้ำหมำย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่  21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
(พ.ศ.2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ.2561 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 ค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
 ค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2565 ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 เป้ำหมำยระดับ สพฐ. 
 สถานศึกษาทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA อย่างน้อยร้อยละ 65 มีผลคะแนนการประเมิน ITA 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 85 คะแนน (ระดับ A) 
 เป้ำหมำยระดับสถำนศึกษำ 
 สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินฯ มีผลคะแนนการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน (ระดับ A) 
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ขั้นตอนกำรประเมิน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่านระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์โดยจ าแนกขั้นตอนกาด าเนินการ
ต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงด าเนินการประเมินและ (3) ช่วงสรุปผลการ
ประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนการประเมินและกรอบระยะเวลาด าเนินการพอสังเขป ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 3.3 กรอบระยะเวลาการประเมิน ITA และรายละเอียดขั้นตอนการประเมิน 

ช่วงกำรประเมิน กรอบระยะเวลำ ขั้นตอนกำรประเมิน 
การเตรียมการประเมิน 
• ชี้แจงแนวการประเมิน 
• สถานศึกษาจัดเตรียม 
Open Data 

กันยายน 2564 สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ผู้รับผิดชอบ
การประเมิน ITA Online ผู้ดูแลระบบ ITA Online และ
ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง 

กันยายน 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

กันยายน – ตุลาคม 
2564 

สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5 กันยายน 2564 สถานศึกษาส่งจ านวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในสถานศึกษาส่งจ านวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

การด าเนินการประเมิน 
• ตอบแบบ IIT,EIT 
• ท าแบบ OIT 

8-12 ตุลาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา 
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 

13-17 ตุลาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้สถานศึกษา 
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้  EIT ให้ผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสียภายนอก           
เข้ามาตอบ 

18-22 ตุลาคม 2564 สถานศึกษาด าเนินการตอบแบบส ารวจ OIT 
 

ช่วงสรุปผลการประเมิน 
•ตรวจให้คะแนนและ 
ข้อเสนอแนะ 
•ประมวลผลการประเมิน 
•ประกาศผลคะแนน ITA 

26-27 ตุลาคม 
2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน 
วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ 

ตุลาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
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ช่วงกำรประเมิน กรอบระยะเวลำ ขั้นตอนกำรประเมิน 
ตุลาคม 2564 ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA 

Online ของสถานศึกษาและน า เสนอต่อส า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ช่วงเตรียมกำรประเมิน 
 1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมิน ITA Online ของสถำนศึกษำ 
ให้โรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัด เพ่ืออธิบายการใช้งานระบบ ITA Online การกรอก
ข้อมูล การตอบแบบประเมิน การจัดท าข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา การตอบค าถามแบบส ารวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA Online ในภาพรวม 
 2. สถำนศึกษำเตรียมบุคลำกรผู้รับผิดชอบ 
 สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแลระบบ
ของสถานศึกษา ดังนี้ 
  – กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา 
  – น าเข้าข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
  – ประสานงานในขั้นด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้IIT และ EIT 
  – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
  – ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
 3. สถำนศึกษำกรอกข้อมูลบุคลำกรผู้รับผิดชอบและกรอกน ำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(IIT) ผ่ำนทำงระบบ ITA Online 2021 
 ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2021 เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลดังนี้ 
  1. ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สถานศึกษา จ านวน 2 คน 
  2. จ านวนบุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา ที่ท างานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2021 เพ่ือน ามาใช้ค านวณจ านวน
ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 
  3. จ านวนนักเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา เพ่ือน ามาใช้ค านวณจ านวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) 
 4. สถำนศึกษำปรับปรุงแก้ไขระบบงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 
 สถานศึกษาจะต้องด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันบันเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา เพ่ือเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามประเด็นข้อค าถามของแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 
ช่วงด ำเนินกำรประเมิน 
 1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(IIT) ให้สถำนศึกษำ 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่กากรศึกษาจะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้แก่ผู้รับผิดชอบการ
ประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษาไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ IIT จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบในระบบ ITA Online 2021 ในช่วงเวลาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด 
 2. สถำนศึกษำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยในเข้ำมำตอบ 
 จากนั้น สถานศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 2021 แก่บุคลากร
ในสถานศึกษา ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าระบบและ
ประเมินด้วยตนเอง 
 บุคลากรในสถานศึกษา จะเข้าระบบ ITA Online 2021 จาก URL หรือ QR Code และประเมินด้วย
ตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเอง              
ก่อนท าแบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพ่ือป้องกันการตอบซ้ า ของ
ผู้ใช้งานและเพ่ือให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษาจะมีหน้าที่ก ากับติดตามการประเมิน
ตามแบบ IIT ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างที่ สพฐ. ก าหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการประเมินตามแบบ 
IIT ในระบบ ITA Online 2021 
 
 
 3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (EIT) ให้สถำนศึกษำ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการ
ประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา ไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ EIT จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามาตอบในระบบ ITA Online 2021 ในช่วงเวลาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก าหนด 
 4. สถำนศึกษำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้EITให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอกเข้ำมำตอบ 
 จากนั้น สถานศึกษาศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 2021 แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ อ่ืนๆเพ่ือให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITA Online 2021 จาก URL และ QR Code และประเมิน
ด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตัวตนด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ตนเองก่อนท าแบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพ่ือป้องกันการตอบซ้ า
ของผู้ใช้งานและเพ่ือให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 
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 ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา จะมีหน้าที่ก ากับติดตามการประเมิน
ตามแบบ EIT ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของ
การประเมินตามแบบ EIT ในระบบ ITA Online 2021 
 5. ด ำเนินกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะจัดส่งช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ไป
ที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT จะ
เป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ตอบค าถามตามแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามช่วงเวลาและแนวทางที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
เท่านั้น 
 สถานศึกษาที่รับการประเมิน โดยผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษาจะต้อง
เข้าระบบ ITA Online 2021 เพ่ือตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน ใน 2 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การ
บริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการ
ป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด า เนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 
ช่วงสรุปผลกำรประเมิน 
 1. ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเครำะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดท าเป็นรูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล 
ภายหลังจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนด
และให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. ประกำศผลกำรประเมิน ITA และน ำเสนอผลต่อ สพฐ. 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สถานศึกษาได้รับทราบ รวมถึงน าเสนอผล           
การด าเนินงานต่อ สพฐ. และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนของหน่วยงานที่เข้ารับ          
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 
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บทที่ 4 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

ข้อมูลพื้นฐำนของผู้รับกำรประเมิน 
 1. ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency Assessment 
Online (IIT) จ านวน 31 คน 
 2. ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency Assessment 
Online (EIT Online) จ านวน 175 คน 
 3. โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ที่รับ
การประเมิน จ านวน 1 แห่ง 
 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ของ          
โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 73.88 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ C  โดยตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 
95.32 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 
37.50 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.32 อยู่ในระดับ AA 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.22 อยู่ในระดับ B 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.85 อยู่ในระดับ AA 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.75 อยู่ในระดับ B 
 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.41 อยู่ในระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.26 อยู่ในระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 76.96 อยู่ในระดับ B 
 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.56 อยู่ในระดับ B 
 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.42 อยู่ในระดับ B 
 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 37.50 อยู่ในระดับ F 
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ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำจ ำแนกตำมตัวชี้ วัด
กำรประเมิน 
แผนภำพที่ 4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา  
(วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด) 
 

 
 

ตำรำงท่ี 4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา  
(วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล) 

แหล่งข้อมูล ค่ำน้ ำหนักคะแนน คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 
IIT 30 26.31 87.71 
EIT 30 24.18 80.59 
OIT 40 23.38 58.46 
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แผนภำพที่ 4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
  (วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล) 

 
 
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์ตามค่า
น้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนนสูงสุด ได้แก่ แบบ IIT       
มีค่าน้ าหนักคะแนน 26.31 (คิดเป็นร้อยละ 87.71) รองลงมา ได้แก่ แบบ EIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 24.18      
(คิดเป็นร้อยละ 80.59) และแบบ OIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 23.38 (คิดเป็นร้อยละ 58.46) มีสัดส่วนค่าน้ าหนัก
คะแนนต่ าสุด 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้ 
สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาโดยภาพรวมของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 73.88 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ C โดยตัวชี้วัด            
การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 95.32 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 37.50 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด        
ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 

 
          ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.32 อยู่ในระดับ AA 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.22 อยู่ในระดับ B 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.85 อยู่ในระดับ AA 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.75 อยู่ในระดับ B 
 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.41 อยู่ในระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.26 อยู่ในระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 76.96 อยู่ในระดับ B 
 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.56 อยู่ในระดับ B 
 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.42 อยู่ในระดับ B 
 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 37.50 อยู่ในระดับ F 

 
อภิปรำยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์โดยภาพรวมของ
โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 73.88 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน    
อยู่ในระดับ C และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศกึษาในปีที่ผ่านมาพบว่า มีคะแนนลดลง 10.52 คะแนน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการ
ป้องกันการทุจริต ได้คะแนนน้อยที่สุด (คะแนนร้อยละเฉลี่ย 37.50) ทั้งนีส้ามารถวิเคราะห์สาเหตุได้ดังนี้ 

 
1. ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ไม่ได้มีความเข้าใจแนวทางการประเมิน รวมถึงประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาในเชิงลึกอย่างละเอียด ท าให้ตอบ
แบบวัด/น าเสนอข้อมูลการประเมินไม่ตรงประเด็นท าให้ได้คะแนนในบางตัวชี้วัดน้อยหรือไม่ได้คะแนน 
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2. ไม่มีการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินแบบออนไซต์ท าให้ผู้ตอบแบบวัดอาจมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกัน ส่งผลให้ตอบแบบวัดไม่ตรงตามประเด็นที่ก าหนดตามตัวชี้วัด 

 
ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
 1. เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อและ
เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจ านวนมากในระยะเวลาที่รวดเร็ว รัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการเพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัส มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม
จ านวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย ท าให้จัดการประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องงดจัด
อบรมการประเมิน ITA แบบ on-site ให้กับผู้รับผิดชอบจากสถานศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจเกณฑ์ในการ
ประเมินประจ าปีนี้ ท าให้ทางโรงเรียนต้องศึกษาและท าความเข้าใจด้วยตนเองบ้าง จึงอาจเกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตัวชี้วัดในการประเมิน 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 Integrity & Transparency Assessment : ITA Online 2021 

กำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
 คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมและส่งเสริมธรรมาภิบาลของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาก าหนด
แนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพ่ือเข้ารับการประเมิน คุณธรรมและ          
ความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
 

มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
1. เสริมสร้ำงจิตส ำนึกค่ำนิยมให้หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
1.1 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน  
และการด าเนินชีวิตโดย 
 ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล ตามแนวทางของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ก าลังด าเนินการ 

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับไต้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล 

- จัดอบรมหัวข้อเรื่อง คุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
- กล่าวค าปฏิญญา โรงเรียนสุจริต 
ทุกวันจันทร์และวันอังคาร 
- กล่าวค าปฏิญาณโรงเรียนสุจริต 
ก่อนการประชุมทุกครั้ง 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ก าลังด าเนินการ 

1.3 ส่งเสริมค่านิยมร่วมใน 
การเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ 
และการต่อต้านการทุจริต 

คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้าง 
ประจ าดีเด่น 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ด าเนินการแล้ว 

2. บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
2.1 ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน     
การทุจริต 

เผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทุจริต
คอร์รับชันและส่งเสริม การมี
คุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 

งาน 
ประชาสัมพันธ์ 

ก าลังด าเนินการ 

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม     
ของภาคประชาชนในการ 
ติดตามตรวจสอบการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
เบาะแส และการร้องเรียนเรื่อง
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
 
 

-งานบริหาร ทั่วไป 
-งานรับเรื่องร้องเรียน 

ก าลังด าเนินการ 

2.3 สร้างเครือข่ายภายนอก 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการป้องกันการทุจริตและ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

- สัมมนา/ ฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ ปปช.
น้อย ตามโครงการ โรงเรียนสุจริต 

คณะกรรมการ 
โครงการโรงเรียน

สุจริต 

ด าเนินการแล้ว 
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มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ปปช.สพฐ.ชุมชน ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

2.4 สร้างเครือข่ายภายใน 
องค์กรเพ่ือป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและ 
สอดส่องการประพฤติมิชอบ 
ของบุคลากรโรงเรียนมาบ
อ ามฤตวิทยา 
 

สมาชิกเครือข่ายภายในโรงเรียน 
เพ่ือสอดส่องการประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตย่อย ประจ าหน่วยงาน 

บุคลากรโรงเรียน
มาบอ ามฤตวิทยาทุก

คน 

ก าลังด าเนินการ 

2.5 สร้างและส่งเสริมองค์กร 
และบุคลากรในโรงเรียนให้ 
เป็นหน่วยงานต้นแบบใส 
สะอาดและซื่อตรงกับงาน 
สร้างจิตส านึกท่ีดีมีค่านิยมที่ 
ถูกต้อง 

จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
หน่วยงานเป็นองค์กรต้นแบบ
ความซื่อตรงในภาครัฐ รวมทั้ง
สร้างความรู้ความเข้าใจ 

- คณะท างาน 
ร่างแผนป้องกัน 
และปราบปราม 
การทุจริตฯ 

ด าเนินการแล้ว 

3. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
3.1 ส่งเสริมให้มีการสร้าง  
ความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของโรงเรียน 

จัดท าระบบการควบคุมภายในให้ 
สอดคล้องกับระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

- ตสน. 
- งานงบประมาณ 

ก าลังด าเนินการ 

3.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของกฎหมายต่อต้านการ
ทุจริต 

ด าเนินการตามขั้นตอนทาง
กฎหมายต่อข้อร้องเรียนที่
โรงเรียนได้รับอย่างเคร่งครัด 
 
 

- งานบริหารทั่วไป ก าลังด าเนินการ 

3.3 จัดระบบการท างานให้มี
ความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบไต้ 

จัดท าประกาศโรงเรียนเผยแพร่
ขั้นตอนการด าเนินงานให้เป็นที่ 
ทราบโดยทั่วกัน 

- ส านักงานเลขานุการ 
- งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียน 

ก าลังด าเนินการ 

4. พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
4.1 เสริมสร้างทักษะ ความรู้
ในการป้องกันการทุจริตให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 

ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาทักษะและเพ่ิมพูน
ความรู้ในการป้องกันการทุจริต 

- งานบุคคล ด าเนินการแล้ว 

4.2 ส่งเสริมการประพฤติตน
ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

โครงการฝึกอบรม/สัมมนาให้แก่
บุคลากรโรงเรียนให้มีจิตส านึกใน

- งานบุคคล ด าเนินการแล้ว 
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มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำรด ำเนินงำน 
จรรยาบรรณของการประกอบ
อาชีพรับราชการ 

4.3 จัดระบบการท างานและ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

จัดท าคู่มือและจัดระบบการ
ท างานเพ่ือเป็นแนวทาง
ด าเนินงานที่ไปในทิศทางเดียวกัน
และสามารถตรวจสอบขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

- ส านักงานเลขานุการ 
- คณะท างานร่าง 
แผนป้องกันและ
ปราบปรามฯ 

ด าเนินการแล้ว 
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