
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

 การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใส
 ในการดําเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ 



ความเป็นมา
ของประเมิน 

ITA 

เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวก ที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทย 
ในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่ามุ่งจับผิด 



วัตถุประสงค ์
ของประเมิน 

ITA 

เพื่อรับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงาน 
ด้ านคุณธรรมและความ โปร่ ง ใ สขององค์ ก ร 
เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพขององค์กร 

เพื่อน าผลการประเมินท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร 
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถ
อ านวย ความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 



นโยบาย ITA 

2 

การส่ ง เส ริ ม
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน
ตามภาระหนา้ท่ี 

3 

ก า รปลอด
จ า ก ก า ร
ทุจริตในการ
ปฏิบติังาน 

4 

ก า ร ส ร้ า ง
วัฒนธรรม 
ในหน่วยงาน 

การสร้างความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

1 

5 

ก า ร ส ร้ า ง
คุ ณ ธ ร ร ม 
การท างาน 
ของหน่วยงาน 

6 

การส่งเสริม
คุ ณ ธ ร ร ม 
การท างาน 
ในหน่วยงาน 



ประโยชน์ของ 
ITA 

ต่อองค์กร 

ระดับ
คุณธรรม 

ระดับ 
ความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ท า
ให้เกิดความ
ตระหนักและให้
ความส าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักคุณธรรม  

และความโปร่งใส 
มากยิ่งขึ้น 

ทราบ 



เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
INTEGRIT TRANSPARENCY ASSESSMENT 

TOOL 

OIT 

IIT EIT 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   
Open Data Integrity and Transparency Assessment) 

แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal Integrity and Transparency Assessment) 

แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment) 



IIT:30 

แบบวดัการรับรู้ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal Integrity and Transparency Assessment) IIT:30 

การปฏิบัติหน้าที่ 01 

การใช้งบประมาณ 02 

การแก้ปัญหาการทุจริต 05 

การใช้อ านาจ 03 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 04 



ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย
ภายใน 

ผู้บรหิาร
สถานศกึษา 

ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง 

ที่ปฏิบัติงานใน 
สถานศึกษามา 
เป็นระยะเวลาไม่ 
น้อยกว่า 1 ปี 
นับถงึวันที่แจ้ง 
จ านวนบุคลากร 
เข้ าในระบบ  
ITA Online 
202๒ 

คือ 

ครูและ
บุคลากร

ทางการศกึษา 



ขนาดตัวอย่าง เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ไม่น้อยกวา่ รอ้ยละ 80



แบบวดัการรับรู้ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment) EIT:30 

EIT:30 

คุณภาพการด าเนินงาน 06 

ประสิทธิภาพการสือ่สาร 07 

การปรับปรุงระบบการท างาน 08 



ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย
ภายนอก 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ผู้รับจ้าง/คู่ค้า/
คู่สัญญา 

ที่มารับบริการ
หรื อมาติ ดต่ อ
ตามภารกิจของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า 
นั บ ตั้ ง แ ต่
ปี งบประมาณ 
2564 เป็นต้น
มา 

คือ 

ผู้ปกครอง/ผู้น า
ชุมชน/อปท./  

HP
Rectangle

HP
Typewritten Text
๒๕๖๕



ขนาดตัวอย่าง 

HP
Text Box
ตัวแทนผู้ปกครอง อปท./ผู้รับจ้าง/คู่ค้า/คู่สัญญา อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของจำนวนนักเรียน



แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   
Open Data Integrity and Transparency Assessment) OIT:40 

OIT:40 
การป้องกันการทุจริต 10 

การเปิดเผยข้อมูล 09 



ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศรองรับการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
Integrity and Transparency Assessment System 

ITAS 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 



IIT คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน : 30 

EIT คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน : 30 

OIT คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามตามตัวชี้วัด : 40 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 



 คะแนน/ระดับการประเมิน 

AA 

A 
B 
C 

D 

E 
F 

คะแนน  95 - 100 
คะแนน  85 – 94.99 

คะแนน  75 – 84.99 

คะแนน  65 – 74.99 

คะแนน  55 – 64.99 

คะแนน  50 – 54.99 

คะแนน  0  – 49.99 



ประเด็นการประเมิน 



















































ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดิเผยขอ้มูล 
INTEGRITY TRANSPARENCY ASSESSMENT 



9.1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

โครงสร้าง 

ข้อมูลผู้บริหาร 

อ านาจหน้าที ่

แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

Q & A 

Social Network 



แสดงแผนผัง แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบนั 

ประกอบด้วยต าแหน่งหน้าที่ที่ส าคัญ และการแบ่งส่วน 
งานภายใน เช่น กลุ่ม/งานในหน่วยงาน และ กพฐ. เป็นต้น 

โครงสร้าง 



แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุด และผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน เช่น รอง ผอ./หน.ฝ่าย 

ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 
เบอร์โทรศพัท์ และ E-mail 

ข้อมูลผู้บริหาร 

แสดงข้อมูลหน้าที่ และอ านาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด 

อ านาจหน้าที ่



แสดงแผนการด าเนินงาน ภารกิจของหน่วยงาน 
ที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ป ี

มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ เป็นต้น 

แผนยุทธศาสตร ์หรือ 
แผนพฒันาหน่วยงาน 

  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย 

ข้อมูลการตดิตอ่ 

 ที่อยู่หน่วยงาน 
 หมายเลขโทรศัพท์ 
 หมายเลขโทรสาร 
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
 ที่สามารถติดต่อได้ 
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน 



แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย 
- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 



ข่าวประชาสัมพนัธ ์

แสดงข้อมูลขา่วสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงาน 

เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



Q&A 
แสดงต าแหน่งบนเว็บไ.ซต์ของหนว่ยงาน 

    ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
    และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้
สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
(Q&A) เช่น Web Board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ 
เป็นต้น  
(Facebook Messenger สามารถน ามาสอบได้) 



Social Network 

แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
เช่น Facebook Twitter Instagrm เป็นต้น 



9.2  
การบริหารงาน 

แผนการด าเนินงานประจ าปี 

รายงานผลการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

E - Service 



แผนการด าเนินงานประจ าปี 

HP
Rectangle

HP
Typewritten Text
2565



รายงานการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานประจ ารอบ 6 เดือน 

HP
Rectangle

HP
Typewritten Text
2565



รายงานผล 
การด าเนินงานประจ าปี 

HP
Text Box

HP
Typewritten Text

HP
Typewritten Text
2564



รายงานผล 
การด าเนินงานประจ าปี 



คู่มือหรือมาตรฐาน 
การให้บริการ 



ข้อมูลเชิงสถิต ิ
การให้บริการ 

HP
Rectangle

HP
Typewritten Text

HP
Typewritten Text

HP
Typewritten Text

HP
Typewritten Text

HP
Rectangle



รายงานผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจในการให้บริการ 

HP
Text Box
2564



E - Service 



9.3  
การบริหาร 

เงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี

รายงานผลการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
แผนการ จัดหาพัสดุ 

ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
การจัดหาพัสดุประจ าปี 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 

HP
Text Box



รายงานการก ากบั ติดตามการ 
ใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 

HP
Text Box



รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าปี  

HP
Text Box
2564



แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ 
แผนการจัดหาพัสดุ 

HP
Text Box



ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจดัซื้อ
จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 

HP
Rectangle



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือ การจัดหาพัสดุรายเดอืน 

HP
Rectangle



รายงานผลการจดัซื้อจัดจา้ง  
หรือ การจัดหาพัสดุประจ าปี 

HP
Text Box
2564



9.4 
การบริหาร 
และพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลการบริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

การด าเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 



นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

HP
Rectangle

HP
Text Box
พ.ศ. 2565



การด าเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

HP
Text Box
2565



หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

HP
Text Box
2565



รายงานผลการบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

HP
Text Box
2564



9.5 
การส่งเสริม 
ความโปร่งใส 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

ช้องทางการรับฟังความคิดเห็น 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 



แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 



ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 



ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤตมิิชอบประจ าป ี

HP
Text Box
2565



ช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 



การเปิดโอกาสให้เกดิ 
การมีส่วนร่วม 

HP
Text Box
2565



ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทจุรติ
INTEGRITY TRANSPARENCY ASSESSMENT 



10.1 
การด าเนินการ 
เพ่ือป้องกัน 
การทุจิต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 

รายงานผลการด าเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจ าปี 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประกาศเจตจ านงของผู้บริหาร 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริประจ าปี 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 



ประกาศเจตจ านง 
ของผู้บริหาร 



การมีส่วนร่วม 
ของผู้บริหาร 

HP
Text Box
2565



การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตประจ าป ี

HP
Text Box
2565



การด าเนินการเพื่อจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต  

HP
Text Box
2565



การเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร 

HP
Text Box
2565



แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตประจ าป ี

HP
Text Box
2565



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
การป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 

HP
Text Box
2565



รายงานผลการด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจ าป ี

HP
Text Box
2564



10.2 
มาตรการภายใน 

เพ่ือป้องกัน 
การทุจิต 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และ
ความโปร่งในภายในหน่วยงาน 

HP
Text Box
2564



การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งในภายในหน่วยงาน 

HP
Text Box
2565














