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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนราชวินิต 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดับกรมที่รับกำร ประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงำนที่น ำ เครื่องมือกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ไปขยำยผลจนได้รับรำงวัลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐำนะหน่วยงำนที่ ได้น ำกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปขยำยผลเพ่ือ  พัฒนำและยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนจนประสบควำมส ำเร็จ โดยกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้พัฒนำ นวัตกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน รูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินด้วยระบบ 
ITA Online เพ่ือควำมสะดวกใน กำรจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำรวิเครำะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ด้วยระบบเวลำจริง (Real- time system) และกำรประเมิน มีประสิทธิภำพ ลดภำระงำนด้ำนเอกสำร 
(Paperless) ของสถำนศึกษำที่ รับกำรประเมินโดยปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็ม
รูปแบบ ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  ประจ ำปี  
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง เข้ำสู่ปีที่ 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินในครั้งนี้ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ลด
ควำมยุ่งยำก ซับซ้อนในกำรน ำเข้ำข้อมูล และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจ ของผู้ที่
เกี่ยวข้อง  



เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปี งบประมำณ 
พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อ กำรยกระดับค่ำ
คะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ ไทยได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม โดยได้ศึกษำข้อมูลจำกผลกำรวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวกำร พัฒนำเครื่องมือกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือ น ำไปสู่กำรยกระดับคะแนน
ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งกำรวิจัย ดังกล่ำวได้สังเครำะห์ประเด็น กำรส ำรวจ
ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรควำมโปร่งใสนำนำชำติ  (Transparency International) น ำมำใช้ในกำร
ประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ประกอบกับ กำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรเพ่ิมเติม กำรเชื่อมโยงให้เกิดควำม
ต่อเนื่องกับเกณฑ์กำรประเมินเดิม และ กำรเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท ำให้เกณฑ์กำรประเมินมี
เนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่ง เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรทุจริต ทั้งที่มีลักษณะกำรทุจริต
ทำงตรงและกำรทุจริต ทำงอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงำนในกำร น ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ 
และส่งผล ต่อกำรยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยำวได ้โดยจ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) กำรปฏิบัติหน้ำที่  
2) กำรใช้งบประมำณ  
3) กำรใช้อ ำนำจ  
4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  
6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน  
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  
9) กำรเปิดเผยข้อมูล  
10) กำรป้องกันกำรทุจริต  

  



เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียภำยในที่มีต่อ
หน่วยงำนตนเอง ในตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ที่มีต่อ
หน่วยงำนที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำร ปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน  

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของ หน่วยงำน 
เพ่ือให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ในตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำร ทุจริต  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนราชวินิต  

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนรำชวินติ 
ได้คะแนน 99.43 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ AA โดยตัวชี้วัดที่ 1 กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ (แบบ IIT) ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 100 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้ คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด
ที ่10 กำรป้องกันกำรทุจริต (แบบ OIT) ได้คะแนนร้อยละ 99.43 ส ำหรับค่ำคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด เป็นดังนี้  
* ตัวชี้วัดตำมแบบ IIT  

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ได้คะแนนร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ ได้คะแนนร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ได้คะแนนร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA  

* ตัวชี้วัดตำมแบบ EIT  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ได้คะแนนร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนนร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ได้คะแนนร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA  

* ตัวชี้วัดตำมแบบ OIT  
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 99.43 อยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA  



ตำมท่ีโรงเรียนรำชวินิต ได้รับค่ำคะแนนกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 99.43 
ดังกล่ำว เป็นผลให้กำรจัดอันดับคะแนนกำรประเมินฯ จำกสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร ได้ล ำดับที่ 2  

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนรำชวินิต เป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำ
ตัวชี้วัดควรมีกำรพัฒนำและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้  

1. การปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนจะต้องมีแนวทำงปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส 
ปฏิบัติงำน หรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำง 
มุ่งมั่นเต็มควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ น ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน  

2. การใช้งบประมาณ โรงเรียนจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส 
ใช้จ่ำย งบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ 
พวกพ้อง และต้องเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ 
หน่วยงำนตนเองได้ กำรน ำระบบ E-Banking เข้ำมำใช้ในกำรรับจ่ำยเงิน โดยให้ผ่ำนธนำคำร  

3. การใช้อ านาจ โรงเรียนมีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
กำร คัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มีกำรกระจำย
อ ำนำจให้กับครูหัวหน้ำงำนในกำรด ำเนินงำนในส่วนต่ำง  

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ โรงเรียนจะต้องมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำรที่ถูกต้อง เพ่ือ เผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงำนจะต้องมี
กำรก ำกับดูแล และตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนด้วย  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต โรงเรียนทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภำพ และ จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพ่ือให้
เกิดกำรแก้ไข ปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกำรประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไข
ปัญหำกำร ทุจริตของหน่วยงำนที่จะต้องท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำม 
เชื่อมั่นให้บุคลำกรภำยใน ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วย นอกจำกนี้ หน่วยงำน
จะต้องมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรน ำผลกำร ตรวจสอบของฝ่ำย
ตรวจสอบ จำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือ ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน  

6. คุณภาพการด าเนินงาน โรงเรียนมีแนวทำงปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และ
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกำร ด ำเนินกำร/ให้บริกำรของหน่วยงำนแก่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำง 
ตรงไปตรงมำ ไม่ปดิบังหรือบิดเบือนข้อมูล และค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีกำร
เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  



7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ 
ต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควร
รับทรำบ รวมถึงกำร จัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือ
ควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่ำงชัดเจน 
รวมถึงจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อ สำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน  

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน โรงเรียนปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ และ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำน ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิด
ควำมสะดวกรวดเร็วมำก ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำร ปรับปรุง พัฒนำ กำรด ำเนิน งำน เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร และควรให้ควำมส ำคัญกับกำร 
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน  

9.การเปิดเผยข้อมูล โรงเรียนต้องเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 5 
ประเด็น คือ  

(1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร  
(3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ

กำรจัดหำพัสดุ 
(4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำร

ตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
(5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิด

โอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  

10. แนวทางการป้องกันการทุจริต  
1) โรงเรียนจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่มีแนวทำงสอดคล้องหรือ สนับสนุน

ให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสถำนศึกษำ  
2) โรงเรียนด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริตได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรประเมิน ควำม

เสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร ทุจริต  
3) โรงเรียนวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของ สถำนศึกษำ

ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยวิเครำะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่ำงเช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผล
กำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  

4) ด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำมำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต โดยก ำหนด มำตรกำรเพ่ือ

ขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง ตำมผลกำรวิเครำะห์



ผลกำรประเมินฯ โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรก ำหนด ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำร

ก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับ ติดตำม ให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำน

ผล เป็นต้น 


