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(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนสตรีสริเิกศ จงัหวดัศรีสะเกษ



กำรวเิครำะห์ผลกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใส 

ในกำรด ำเนนิงำนของสถำนศกึษำออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online  ITA Online) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนสตรีสริเิกศ จงัหวดัศรีสะเกษ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข ั้นพื้นฐำน นอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดบักรมที่รบักำร 

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนกังำน ป.ป.ช. แล้ว ยงัเป็นหน่วยงำนทีน่ ำ 

เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ไปขยำยผลจนได้รบัรำงวลัประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน 

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐำนะหน่วยงำนที ่

ได้น ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐัไปขยำยผลเพื่อ 

พฒันำและยกระดบัคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนจนประสบควำมส ำเร็จ  โดยกำรประเมิน 

คุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศกึษำมำอยำ่งตอ่เน่ือง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข ั้นพื้นฐำน  ได้พฒันำ 

นวตักรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใน 

รูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดกำรพฒันำนวตักรรมกำรประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อควำมสะดวกใน 

กำรจดัเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำรวิเครำะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบไดด้้วยระบบเวลำจริง (Realtime 

system) และกำรประเมิน  มีประสิทธิภำพ  ลดภำระงำนด้ำนเอกสำร  (Paperless) ของสถำนศึกษำที่  

รบักำรประเมนิโดยปรบัปรุงระบบกำรเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

ส ำหรบักำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  ประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเน่ือง เข้ำสู่ปีที่ 7 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำข ัน้พื้นฐำนได้ด ำเนินกำรพฒันำและออกแบบระบบกำรประเมินในคร ัง้น้ีให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน  

ลดควำมยุ่งยำก ซบัซ้อนในกำรน ำเข้ำข้อมูล และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจ 

ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง



เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์  

(Integrity and Transparency Assessment Online  ITA Online) 

เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  ประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2565 นั้น ได็ให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนบัสนุนต่อ 

กำรยกระดบัค่ำคะแนนดชันีกำรรบัรู้กำรทุจริต  (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ 

ไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษำข้อมูลจำกผลกำรวิจยั เรื่อง แนวทำงกำรปรบัปรุงและแนวกำร 

พฒันำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั เพื่อ 

น ำไปสู่กำรยกระดบัคะแนนดชันีกำรรบัรู้กำรทุจริต  (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งกำรวิจยั 

ดงักล่ำวได้สงัเครำะห์ประเด็น  กำรส ำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรควำมโปร่งใสนำนำชำติ  

(Transparency International) น ำมำ ใช้ ในกำรประ เมินด ัช นีกำรร ับรู้ก ำ รทุ จริ ต  ประกอบก ับ 

กำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรเพิ่มเดิม กำรเชื่อมโยงให้เกิดควำมต่อเน่ืองกบัเกณฑ์กำรประเมินเดิม และ 

กำรเชื่อมโยงกบัเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ท ำให้เกณฑ์กำรประเมินมีเน้ือหำครอบคลุมหลำยด้ำน  ซึ่ง 

เกี่ยวข้องกบัคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรทุจริต ท ั้งที่มีลกัษณะกำรทุจริตทำงตรงและกำรทุจริต 

ทำงอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกบักำรทุจริต  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำร 

น ำไปสู่กำรปรบัปรุงแก่ไข ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครฐั และส่งผล 

ตอ่กำรยกระดบัคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยำวได ้โดยจ ำแนกออกเป็น 10 ตวัชี้วดั ไดแ้ก ่

1) กำรปฏบิตัหิน้ำที ่

2) กำรใช้งบประมำณ 

3) กำรใช้อ ำนำจ 

4) กำรใช้ทรพัย์สนิของรำชกำร 

5) กำรแกไ้ขปญัหำกำรทุจรติ 

6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

7) ประสทิธภิำพกำรสือ่สำร 

8) กำรปรบัปรุงระบบกำรท ำงำน 

9) กำรเปิดเผยขอ้มูล 

10) กำรป้องกนักำรทุจรติ 

เครื่องมือในกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศกึษำ ออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online ะ ITA Online) 

เครือ่งมือทีใ่ช้ในกำรประเมนิ จ ำแนกออกเป็น 3 เครือ่งมือ ดงัน้ื 

1) แบบวดักำรรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ เ ป็ น ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ ด ับ ก ำ ร ร ับ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้  

ส่วนเสียภำยในที่มีต่อหน่วยงำนตนเอง ในตวัชี้วดักำรปฏิบตัิหน้ำที่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ 

กำรใช้ทรพัย์สนิของรำชกำร และกำรแกไ่ขปญัหำกำรทุจรติ 

 



2) แบบวดักำรรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก  (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นกำรประเมินระดบักำรรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

ที่มีต่อหน่วยงำนที่ประเมินในตวัชี้วดัคุณภำพกำรด ำเนินงำน  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  และกำร 

ปรบัปรุงระบบกำรท ำงำน 

3) แบบตรวจกำร เ ปิด เผยข้อมู ล สำธำ รณะ  (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) มีวตัถุประสงคเ์พือ่เป็นกำรประเมนิระดบักำรเปิดเผยขอ้มูลตอ่สำธำรณะของ หน่วยงำน 

เพือ่ใหป้ระชำชนท ั่วไปสำมำรถเขำ้ถงึไดใ้นตวัชี้วดักำรเปิดเผยขอ้มูล และกำรป้องกนักำร ทุจรติ 

ผลกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนสตรีสริเิกศ 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศกึษำออนไลน์  (Integrity 

and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ โรงเรียน

สตรีสิริเกศ ได้คะแนน 100 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดบั A 

โดยตวัชี้วดัที ่1 กำรปฏบิตัหิน้ำที ่(แบบ IIT) ไดค้ะแนนสูงสุด รอ้ยละ 100  

ส ำหรบัคำ่คะแนนในแตล่ะตวัชี้วดั เป็นดงัน้ี 

* ตวัช้ีวดัตำมแบบ IIT 

ตวัชี้วดัที ่1 กำรปฏบิตัหินำ้ที ่ไดค้ะแนนรอ้ยละ 94.75 อยูใ่นระดบั A 

ตวัชี้วดัที ่2 กำรใช้งบประมำณ ไดค้ะแนนรอ้ยละ 80.17 อยูใ่นระดบั B 

ตวัชี้วดัที ่3 กำรใช้อ ำนำจ ไดค้ะแนนรอ้ยละ 92.56 อยูใ่นระดบั A 

ตวัชี้วดัที ่4 กำรใช้ทรพัย์สนิของทำงรำชกำร ไดค้ะแนนรอ้ยละ 84.69 อยูใ่นระดบั B 

ตวัชี้วดัที ่5 กำรแกไขปญัหำกำรทจุรติ ไดค้ะแนนรอ้ยละ 87.10 อยูใ่นระดบั A 

* ตวัช้ีวดัตำมแบบ EIT 

ตวัชี้วดัที ่6 คุณภำพกำรด ำเนนิงำน ไดค้ะแนนรอ้ยละ 87.89 อยูใ่นระดบั A ตวัชีว้ดัที ่7 

ประสทิธภิำพกำรสือ่สำร ไดค้ะแนนรอ้ยละ 87.58 อยูใ่นระดบั A ตวัชี้วดัที ่8 

กำรปรบัปรุงระบบกำรท ำงำน ไดค้ะแนนรอ้ยละ 84.43 อยูใ่นระดบั B 

* ตวัช้ีวดัตำมแบบ OIT 

ตวัชี้วดัที ่9 กำรเปิดเผยขอ้มลู ไดค้ะแนนรอ้ยละ 67.28 อยูใ่นระดบั C 

ตวัชี้วดัที ่10 กำรป้องกนักำรทจุรติ ไดค้ะแนนรอ้ยละ 62.50 อยูใ่นระดบั D 

จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

เป็นรำยตวัชี้วดั พบวำ่มีตวัชี้วดัทีค่วรรกัษามาตรฐานและพฒันาใหด้ียิง่ขึน้ในปีถดัไป ดงัน้ี 

1. กำรปฏบิตัหิน้ำที่ 

โรงเรียนจะต้องมีแนวทำงปฏิบตัิงำนโดยยึดหลกัตำมมำตรฐำน  มีควำมโปร่งใส ปฏิบตัิงำน 

หรือด ำเนินกำรตำมข ัน้ตอนและระยะเวลำทีก่ ำหนดไวอ้ยำ่งเครง่ครดั และจะต้องเป็นไปอย่ำงเทำ่เทียมกนั 

ไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อท ั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่รู ้จกักนัเป็นกำรส่วนตวั  รวมไปถึงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำง 

มุง่ม ั่นเต็มควำมสำมำรถ และมีควำมรบัผดิชอบตอ่งำนในหน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบ 

 

 

 



2. กำรใช้งบประมำณ 

โรงเรียนจดัท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส  ใช้จ่ำย 

งบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ  เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ 

พวกพ้อง และต้องเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ 

หน่วยงำนตนเองได ้

3. กำรใช้อ ำนำจ 

โรงเรียนมีแนวทำงปฏิบตัิเกี่ยวกบักำรมอบหมำยงำน  กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน  กำร 

คดัเลือกบุคลำกรเพือ่ใหส้ทิธปิระโยชน์ ซึง่จะตอ้งเป็นไปอยำ่งเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏบิตั ิ

4. กำรใช้ทรพัย์สนิของรำชกำร 

โรงเรียนจะต้องมีกำรจดัท ำแนวทำงปฏิบตัิเกี่ยวกบักำรใช้ทรพัย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง  เพื่อ 

เผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในได้รบัทรำบและน ำไปปฏิบตัิ รวมไปถึงหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำกบัดูแล 

และตรวจสอบกำรใช้ทรพัย์สนิของรำชกำรของหน่วยงำนดว้ย 

5. กำรแกไ้ขปญัหำกำรทุจริต 

โรงเรียนทบทวนนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรป้องกนักำรทุจรติในโรงเรียนใหม้ีประสทิธิภำพ และ 

จดัท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน  เพื่อให้เกิดกำรแก้ไข 

ปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกำรประเมินเกี่ยวกบัประสิทธิภำพกำรแก้ไขปญัหำกำร 

ทุจริตของหน่วยงำนที่จะต้องท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย  และจะต้องสร้ำงควำม 

เชื่อม ั่นให้บุคลำกรภำยใน ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วย  นอกจำกน้ี 

หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรเฝ้ำระวงั ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรน ำผลกำร 

ตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ  จำกท ั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน  ไปปรบัปรุงกำรท ำงำน เพื่อ 

ป้องกนักำรทุจรติในหน่วยงำน 

6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

โรงเรียนมีแนวทำงปฏิบตัิงำนโดยยึดหลกัตำมมำตรฐำน ข ั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 

อย่ำงเคร่งครดั และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกนัไม่เลือกปฏิบตัิ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกบักำร 

ด ำเนินกำร/ใหบ้รกิำรของหน่วยงำนแกผู่ร้บับรกิำร ผูม้ำตดิตอ่ หรือผูม้ีลว่นไดส้ว่นเสืยอยำ่ง ตรงไปตรงมำ 

ไม่ ปิดบ ังหรือบิด เบือนข้อมู ล  และค ำนึ งถึ งประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหล ัก 

ไมม่ีกำรเอ้ือประโยชน์ใหก้บับุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุม่ใดกลุม่หน่ึง 

7. แนวทำงกำรพฒันำประสทิธภิำพกำรสือ่กำร 

โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 

สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย  และไม่ซบัซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรบัทรำบ  รวมถึงกำร 

จดัให้มีช่องทำงให้ผู้รบับริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเลีย สำมำรถล่งค ำดิชมหรือควำมคิดเห็น 

เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกงัวล สงสยัได้อย่ำงชดัเจน 

รวมถงึจดัใหม้ีช่องทำงใหผู้ม้ำตดิตอ่ สำมำรถรอ้งเรียนกำรทุจรติของเจำ้หน้ำทีใ่นหน่วยงำน 

8. แนวทำงกำรปรบัปรุงระบบกำรท ำงำน 

โรงเรียนปรบัปรุงพฒันำกำรปฏบิตังิำนของเจำ้หนำ้ที ่และกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำน 

ใหด้ยีิง่ขึน้ รวมไปถงึกำรน ำเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรด ำเนินงำน เพือ่ใหเ้กดิควำมสะดวกรวดเร็วมำก ยิง่ขึน้ 

โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสใหผู้ร้บับรกิำร หรือผูม้ำตดิตอ่ เขำ้มำมีสว่นรว่มในกำร ปรบัปรุง พฒันำ 

กำรด ำเนิน งำน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร และควรใหค้วำมส ำคญักบักำร 



ปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนใหม้คีวำมโปรง่ใสมำกขึน้ 

9. กำรเปิดเผยขอ้มูล 

โรงเรียนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตำ่ง ๆ ของหน่วยงำนใหส้ำธำรณชนไดร้บัทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ 

(1) ขอ้มลูพื้นฐำน ไดแ้ก ่ขอ้มลูพื้นฐำน ขำ่วประชำสมัพนัธ์ และกำรปฏสิมัพนัธ์ขอ้มูล 

(2) กำรบรหิำรงำน ไดแ้ก ่แผนด ำเนินงำน กำรปฏบิตังิำน และกำรใหบ้รกิำร 

(3) กำรบรหิำรเงนิงบประมำณ ไดแ้ก ่แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณประจ ำปี และกำรจดัซื้อ 

จดัจำ้งหรือกำรจดัหำพสัดุ 

(4) กำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบคุคล ไดแ้ก ่นโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล 

กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล และหลกัเกณฑ์กำรบรหิำร 

และพฒันำทรพัยำกรบุคคล 

(5) กำรสง่เสรมิควำมโปรง่ใสในหน่วยงำน ไดแ้ก ่กำรจดักำรเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติ และ 

กำรเปิดโอกำสใหเ้กดิกำรมีสว่นรว่ม ซึง่กำรเผยแพรข่อ้มลูในประเด็นขำ้งดน้แสดงถงึ 

ควำมโปรง่ใสในกำรบรหิำรงำนและกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำน 

10. แนวทำงกำรป้องกนักำรทุจริต 

1) โรงเรียนจดัท ำโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทำงสอดคล้องหรือ 

สนบัสนุนใหเ้กดิกำรพฒันำและยกระดบัคุณธรรมและควำมโปรง่ใสของสถำนศกึษำ 

2) โรงเรียนด ำเนินกำรเพื่อป้องกนักำรทุจริตได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรประเมิน 

ควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกนักำรทุจริต กำรเสริมสรำ้งวฒันธรรมองค์กร และแผนปฏิบตัิกำรป้องกนักำร 

ทุจรติ 

3) โรงเรียนวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  ในกำรด ำเนินงำนของ 

สถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยวิเครำะห์แต่ละตวัชี้วดั ยกตวัอย่ำงเช่น 

ประเด็นทีเ่ป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตวัชี้วดัทีจ่ะต้องแกไ้ขโดยเรง่ด่วน ประเด็นทีจ่ะต้องพฒันำใหด้ีขึน้ 

แนวทำงกำรน ำผลกำรวเิครำะห์ไปสูก่ำรปฏบิตัขิองหน่วยงำนใหส้อดคลอ้งกบัตวัชี้วดั เป็นดน้ 

4) ด ำเนินกำรทบทวนและจดัท ำมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกนักำรทุจริต  โดยก ำหนด 

มำตรกำรเพื่อขบัเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง 

ตำมผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินฯ  โดยมีรำยละเอียดต่ำง  ๆ  ยกต ัวอย่ำงเช่น  กำรก ำหนด 

ผู้รบัผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรก ำหนดขึ้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบตัิ กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกบั 

ตดิตำม ใหน้ ำไปสูก่ำรปฏบิตัแิละกำรรำยงำนผล เป็นตน้ 


