
 

  



คำนำ 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ได้จัดให้มีการประเมินแบบออนไลน์ การประเมินมี 10 ตัวชี้วัด มีวิธีการประเมิน 1. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (IT) 2. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (E/T) 3. การเข้าถึงข้อมูล เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ (OIT) ซึ่งผลคะแนนของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาที่ได้ร้อยละ 95 

เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงเรียน 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร

ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของหน่วยงานที ่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 90 คะแนนขึ ้นไป ดังนั ้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนครจึงได้ดำเนินการ

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือเป็นการยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรม

ความโปร่งใสของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 

 

 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  

ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง            หน้า 

คำนำ 

- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  

ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 

- เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

- เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

- ผลการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี  

จังหวัดสกลนคร 

- การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 

- แนวทางการนำผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี 

จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 

เกณฑ์การประเมินคุณธรและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิด การสนับสนุนต่อการ ยกระดับ

ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม  

โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( CPI) 

ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความ

โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู ้การทุจริต ประกอบกับ

การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ

เครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 

และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ

ทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตใน

หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกออกเป็น 10 

ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 

2) การใช้งบประมาณ 

3) การใช้อำนาจ 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6) คุณภาพการดำเนินงาน 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

9) การเปิดเผยข้อมูล 

10) การป้องกันการทุจริต 



เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เครื่องมือที่ใช้ในกรประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีชื่อต่อหน่วยงาน

ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจการใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหา

การทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นการประเมินระดับการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ

หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

3) แบบตรวจการ เป ิ ด เ ผยข ้ อม ู ล ส าธ า รณะ  ( Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน  เพื่อให้

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ำหนัก 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
 

ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรจิต 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 การแก้ไขปัญหาการทุจรจิต  
ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดที่ 7 การแก้ไขปัญหาการทุจรจิต 

ตัวชี้วัดที่ 8 การแก้ไขปัญหาการทุจรจิต 
แบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การแก้ไขปัญหาการทุจรจิต 
ร้อยละ 40 

ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการทุจรจิต 
 

 

 

 



 

 

 

กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน (ITA) ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการ

ประเมิน โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 

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 F 

0 – 49.99 F 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน 

ระดับ AA 

1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการประเมินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA โดยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100.00 

คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ คือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน 92.51 และ ตัวชี้วัดการใช้

งบประมาณ ได้คะแนน 89.58  



1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการ

สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 

และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ             

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การเปิดเผยข้อมูล    
2 การป้องกันการทุจริต    
3 การปรับปรุงการทุจริต    
4 คุณภาพการดำเนินงาน    
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร    
6 การปฏิบัติหน้าที่    
7 การใช้อำนาจ    
8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต    
9 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ    
10 การใช้งบประมาณ    

 หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่

หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น มีดังนี้ 

1. การใช้งบประมาณ 

วิธีการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณ 

1) โรงเรียนต้องดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 , นโยบายรัฐบาลฯ, แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ระเบียบว่า

ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2) มีการติดตาม รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานให้ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ

รับทราบอยู่เป็นประจำ 

2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

วิธีการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ในกรใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

1) มีระบบการยืมทรัพย์สินเพื่อใช้ปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติในการยืม และเบิกจ่าย 

2) การจัดทำทะเบียน และใช้ระบบงานในการ บันทึกทรัพย์สินของโรงเรียนทั้งหมด 

3) มีคลังพัสดุเพื่อการจัดเก็บ และการสำรองพัสดุ ที่สอดคล้องกับการใช้งานของโรงเรียน 

4) จัดให้มีระบบการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและ ตรวจสอบความคงเหลือของพัสดุ และตรวจนับ

ทรัพย์สินถาวรร่วมกับคณะทำงานที่แต่งตั้ง และ สตง. เป็นประจำทุกปี 

5) มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกำกับตรวจสอบจาก ภายนอก

กำกับ ตรวจสอบการทำงานอยู่ตลอดเวลา 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การ

ปฏิบัติ 

ผลการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา โรงเรียนได้นำการ

ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของโรงเรียนประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้คะแนนต่ำ ในตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

1. ประชุม ติดตามและสรุปใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน 

2. ประชุมทำความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 



3. แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 



 

 


