
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ

เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้

หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ "กำรประเมิน คุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)" ปัจจุบัน

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่     

ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือ

เป็นกำรยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น 

"มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้อง ด ำเนินกำรโดยมุ่งหวังให้หน่วยงำน

ภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนใน

ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม ITA เป็นกำรประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนภำครัฐที่รับกำรประเมินจะได้รับทรำบผลกำร

ประเมินเพ่ือให้เกดิควำมตระหนักและน ำไปสู่กำรพัฒนำตนเอง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนภำครัฐเป็นไปอย่ำงมี

คุณธรรมและควำมโปร่งใส ลดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและต่อ

ประเทศชำติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนภำครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและควำม

โปร่งใสมำกยิ่งข้ึนในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักงำน ป.ป.ช ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ภำครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี ้

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

2. กำรใช้งบประมำณ 

3. กำรใช้อ ำนำจ 

4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 

8. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

9. กำรเปิดเผยข้อมูล 

10. กำรป้องกันกำรทุจริต 

 



เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 

1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity a Transparency 

Assessment : IT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อ

หน่วยงำนตนเอง 

ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจตัวชี้วัดกำรใช้

ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : :IT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อ

หน่วยงำนที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และตัวชี้วัด

กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำน

เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต 

เกณฑ์ระดับกำรประเมิน มี 7 ระดับ ดังนี้ 

ผลคะแนน 95 - 100 คะแนน ระดับ AA 

ผลคะแนน 85 - 94   คะแนน ระดับ A 

ผลคะแนน 75 - 84   คะแนน ระดับ B 

ผลคะแนน 65 - 74   คะแนน ระดับ C 

ผลคะแนน 55 - 64   คะแนน ระดับ D 

ผลคะแนน 50 – 54  คะแนน ระดับ E 

ผลคะแนน 0 - 49     คะแนน ระดับ F 

 

2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนเมืองเชลียง เขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปีงบประมาณ 2564  

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเมืองเชลียง ส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัยประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยภำพรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 79.07 

คะแนน ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรเนินงำนของหน่วยงำน ระดับ B เมื่อพิจำรณำตำมตัวชี้วัด

พบว่ำ ตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ61.88 ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน

เท่ำกับร้อยละ 73.67 ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำนได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 89.66 ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำร



สื่อสำร ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 79.89  ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 82.71  ตัวชี้วัด

กำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 96.67 ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 94.62 

ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 85.50 ตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้

คะแนนเท่ำกับร้อยละ 87.59 และตัวชี้วัดกำรปรับปรุงกำรท ำงำน ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 81.79 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเมืองเชลียง ส ำนักงำนเขต 

พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ 

ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนำไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 80) จ ำนวน 7 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 96.67 

เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน 

ของตนเองในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือ 

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่ำ หน่วยงำนมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนที่ 

เป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน แต่อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญ 

มำกขึ้นในเรื่องกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทั่วไปกับผู้มำติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วน 

ตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 82.71 

เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ใน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและ

เผยแพร่อย่ำงโปร่งใส่ไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำม 

วัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในเรื่องต่ำง ๆ เช่น 

ค่ำวัสดุอุปกรณ์หรือค่ำเดินทำง ฯล ฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่ำ 

หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญ กับกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย 

งบประมำณของหน่วยงำนตนเองได้ 

ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ  94.62 

เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของ 

ตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกร 

เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเห็นได้ว่ำ บุคลำกรภำยใน 

หน่วยงำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน 



ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 85.50 

เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ใน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยในในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของ 

ตนเองหรือน ำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยใน 

หน่วยงำนและกำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ 

ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่ำ หน่วยงำนควรจะมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

ที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพรให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำกับดูแล 

และตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 87.59 

เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง 

โดยหน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำร 

ทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 89.66 

เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อ 

คุณภำพกำรด ำเนินงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน 

ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด เห็นได้ว่ำ ประชำชน หรือผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นใน 

คุณภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ มีกำรให้ 

ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำร ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สำธำรณะ และไม่พบว่ำไม่ 

มีกำรเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีกำรพัฒนำปรับปรุงพัฒนำเพื่อให้หน่วยงำนได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ 

ผลงำนหรือข้อมูลสำธำรระอย่ำงชัดเจน เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทำงท่ีหลำกหลำย กำรบริกำรให้ 

เกิดควำมโปร่งใส ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 81.79 

เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำร 

ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของ 

เจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน 

เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำ 

ติดต่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย 



3.2 จุดที่ต้องพัฒนำ (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 80) จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 79.89 

เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อ 

ประสิทธิภำพกำรสื่อสำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำง ๆ 

ต่อสำธำรณชนเห็นได้ว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรในเรื่องผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและ 

ข้อมูลที่สำธำรณชนที่ควรรับทรำบ รวมทั้งกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำรใช้บริกำร นอกจำกนี้หน่วยงำนควรสร้ำงกำรรับรู้ 

เกี่ยวกับกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อรำชกำรสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนด้วย 

ซึ่งจะสะท้อนถึงกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 73.67 เป็นคะแนนจำก 

กำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้ 

สำธำรณชนทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำร 

ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำร 

เงนิงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 

(4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกำรด ำเนินกำรตำม 

นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริกำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและ 

(5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิด 

กำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำร 

ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 61.88 

เป็นคะแนนจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 

ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบใน 2 ประเด็น คือ (1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ 

เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริกำร กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และ (2) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยใน 

เพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน กำรทุจริต ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมพยำยำม 

ของหน่วยงำนที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้ 

 

 

 



4. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

หน่วยงานให้พัฒนามากขึ้น 

 ปรับปรุงตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 80 และพัฒนำตัวชี้วัดที่มำกกว่ำร้อยละ 80 อย่ำงต่อเนื่อง

เป็นประจ ำทุกปีเพ่ือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและสรุป 


