






แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ร่าง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)

เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด : ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

ค่าเป้าหมาย :

CPIดัชนี
ข อ งป ร ะ เทศ ไทย

ปี พ.ศ. 61-65
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ตวัช้ีวดัท่ี 1

รอ้ยละของนักเรียนในสงักดั สพฐ.

ท่ีมีพฤตกิรรมยดึมัน่

ความซ่ือสตัยสุ์จริต

ตวัช้ีวดัท่ี 2

รอ้ยละของครู ผูบ้ริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษาในสงักดั สพฐ.

ท่ีมีวฒันธรรมค่านิยมสุจริต มีทศันคติ

และพฤตกิรรมในการตอ่ตา้น

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ

ตวัช้ีวดัท่ี 3

รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดั สพฐ. 

ท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณธรรม

และความโปรง่ใสในการด าเนินงาน

ของสถานศึกษา/สพท.

(ITA Online)



แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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การด าเนินกิจกรรม
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต

การด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต

1 2

การขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

(Anti-Corruption 
Education)
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การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 



การประเมิน

ในเ ชิ งบวก

การประ เ มินภายนอกองค์ก รการประ เ มินภายในองค์ก ร

• การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ

(Open - Data)

• การรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 

(Internal)

• การรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 

(External)

ครอบคลุมการป ฏิบัติ ร าชการของสถาน ศึกษาใน ทุก มิติ

การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)



เพ่ือประเมินระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา

เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมและค่านิยมสุจริตในองคก์รรวมถึงปรบัฐานคิดใหม้ีความถูกตอ้ง

เพื่อใหส้ถานศึกษาเกิดความตระหนักและน ากรอบการประเมินท่ีก าหนดไปด าเนินการจดัท า

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พฒันาระบบงาน ออกแบบกลไกปรบัปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอน วิธีการปฏิบติังานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเปิดเผยขอ้มลูหรือข่าวสารสาธารณะ

ในครอบครอง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

วตัถุประสงคข์องการประเมิน

เพ่ือน าขอ้มูลผลการประเมินไปสู่การปรบัปรุงสถานศึกษาและการวางแผนในการป้องกนั

การทุจริตทั้งระดบันโยบายและระดบัปฏิบติั



หน่วยงานที่น าเครื่องมือการประเมิน ITA ไปขยายผล

เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด

ส านกังานปลดั กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน 9,826 แห่ง 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 7,851 แห่ง  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา จ านวน       225 เขต

สถานศึกษาในสงักดั จ านวน8,224 แห่ง
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แนวทางการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา

เหมือนหรือตา่งจากการประเมิน สพท.อยา่งไร



1) การปฏิบตัหินา้ท่ี (Bribery-Fraud)

2) การใชง้บประมาณ (Budget Misallocation)

3) การใชอ้  านาจ (Power Distortion)

4) การใชท้รพัยส์ินของทางราชการ(Asset 
Misappropriation)

5) การแกไ้ขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption
Improvement

10 ตวัช้ีวดั

6) คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน(Service Quality)

7) ประสิทธิภาพการส่ือสารของหน่วยงาน (Communication
Efficiency)

8) การปรบัปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน  
(Procedure Improvement)

9) การเปิดเผยขอ้มูล (Open Data)

10)การป้องกนัการทุจริต (Anti – Corruption Practice)

14

กรอบการประเมิน
จะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานในการน าไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขตนเอง 

และสง่ผลตอ่การยกระดบั CPI ของประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญั แตไ่ม่ใช่ทัง้หมด

รวมถึงสง่เสรมิใหเ้กิดความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ ซ่ึงเป็นทิศทางในระดบัสากล



3 เครื่องมือ

แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายใน

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก

External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

จะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานในการน าไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขตนเอง 

และสง่ผลตอ่การยกระดบั CPI ของประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญั แตไ่ม่ใช่ทัง้หมด

รวมถึงสง่เสรมิใหเ้กิดความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ ซ่ึงเป็นทิศทางในระดบัสากล
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ตัวอย่าง ระบบการประเมิน ITA Online ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา



ตวัอยา่ง แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายใน IIT 



ตวัอยา่ง แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก EIT 



ตวัอยา่ง แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ OIT 



40%

EIT OIT

ITA Score and Rating

30%

IIT

30%

คะแนน
คะแนนข้อค ำถำม
คะแนนตัวชี้วัด

คะแนนของแบบ IIT

คะแนน
คะแนนข้อค ำถำม
คะแนนตัวชี้วัด

คะแนนของแบบ EIT

คะแนน
คะแนนข้อค ำถำม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด

คะแนนของแบบ OIT
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ตวัอยา่ง การแสดงผลการประเมิน ITA Online
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ตวัอยา่ง การแสดงผลการประเมิน ITA Online



เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

คา่คะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

มีคา่คะแนนระหวา่ง 0 – 100 คะแนน โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของสถานศึกษา แบ่งเป็น 7 ระดบั

F
(Fail)

< 50

E
(Extremely Poor)

50 – 54.99

D
(Poor)

55 – 64.99

C
(Fair)

65 – 74.99

B
(Good)

75 – 84.99

A
(Very Good)

85 – 94.99

AA
(Excellence)

95 – 100



ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน
ช่วงเตรียมการประเมิน

◊ ชี้แจงแนวการประเมิน
◊ Workshop ระบบ 
ITA Online 2020 
ให้กับ สพท. 225 เขต
◊ สถานศึกษาน าเข้า
ข้อมูล
◊ สถานศึกษาจัดเตรียม
Open Data 

มิ.ย. 2563 สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา
ให้ สพท. /สถานศึกษา

มิ.ย. 2563 สพท.เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ผู้รับผิดชอบการประเมนิ ITA Online ระดับ สพท. และผู้ดูแล
ระบบ ITA Online 

ก.ค. 2563 สพฐ.อบรมเชิงปฏิบัตกิาร ระบบ ITA Online 2020 ให้กับ ผู้รับผิดชอบ 225 
หน่วยการประเมิน

ก.ค. 2563 สพท.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมนิ ITA Online ของสถานศึกษา
ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มเติม)

ก.ค. 2563 สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผูร้ับผดิชอบ 
ก.ค. 2563 สถานศึกษากรอกข้อมลูบุคลากรผูร้ับผิดชอบ และน าเข้าข้อมูลผูม้ีส่วนได้สว่น

เสียภายใน (IIT)
ก.ค. – ส.ค. 2563 สถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ขระบบงานและการเปิดเผยข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์

ของหน่วยงาน

กรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน

ช่วงด าเนินการประเมิน

◊ ตอบแบบ IIT, EIT
◊ ตอบแบบ OIT

ส.ค. 2563 สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ใหส้ถานศึกษา
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ IIT ใหผู้มี้สว่นไดส้ว่นเสียภายในเขา้มาตอบ 

ส.ค.2563 สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ใหส้ถานศึกษา
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ EIT ใหผู้มี้สว่นไดส้ว่นเสียภายนอกเข้ามาตอบ

ก.ย. 2563 สถานศึกษาด าเนินการตอบแบบส ารวจ OIT

กรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน
ช่วงสรุปผลการประเมิน

◊ ตรวจให้คะแนนและ
ข้อเสนอแนะ

◊ ประมวลผลการประเมิน
◊ ประกาศผลคะแนน ITA

ก.ย. 2563 สพท.ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน 
วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ

ก.ย. 2563 สพท.จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด า เนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ต.ค. 2563 ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online
ของสถานศึกษาและน าเสนอต่อส านักงาน ป.ป.ช.

กรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



สิ่งท่ีสถานศึกษาได้รับจากการประเมิน

• สถานศึกษามีความตระหนกัในเรือ่งคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน

• บุคลากรในสถานศึกษาใหค้วามส าคญัและถือปฏิบตัติามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณ

และจรยิธรรมเพ่ิมข้ึน

• ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานสูงข้ึน ก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ศรทัธา

แก่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย





 
 
 
 
 
 
 

กรอบระยะเวลาด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 

ช่วงเตรียมการประเมิน 
 - ช้ีแจงแนวทางการประเมินระบบ ITA  
Online 2020 ให้กับบุคลากรใน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีและโรงเรียนคณุภาพ
ประจ าต าบล จ านวน ๔๐ โรงเรยีน  
 - โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 
น าเข้าข้อมูล 
 - โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 
จัดเตรียม OPEN DATA 

๒๒ – ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

สพท.เตรยีมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผูร้ับผดิชอบการประเมิน ITA 
Online  ผู้ดูแลระบบ ITA Online และผู้รับผิดชอบโครงการที่
เกี่ยวข้อง 

 ๑๓-๑๔ ส.ค. ๒๕๖๓ สพท.ด าเนินการประชุมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ ITA สถานศึกษา                      
และการด าเนินการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ สพท.จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การด าเนินงานโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลและการเตรียม                    
ความพร้อมรับการประเมิน ITA สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ **          

๒๔ – ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ สถานศึกษาเตรียมบคุลากรที่รับผดิชอบ และกรอกข้อมูลบุคลากร                      
ที่รับผิดชอบ และน าเข้าข้อมลูผูม้สี่วนไดส้่วนเสียภายใน IIT                          
ในระยะเวลาที่ก าหนด 
สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล                          
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ช่วงด าเนินการประเมิน 
- ตอบแบบ IIT,EIT 
- ท าแบบ OIT 

 
๒๙ ส.ค. – ๓ ก.ย. ๖๓ 

สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสยีภายใน IIT  ให้สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การตอบแบบการรับรู้ IIT  ของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 

๔ – ๙ ก.ย. ๖๓ สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสยีภายนอก EIT ให้สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบการรับรู ้EIT  ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
เข้ามาตอบ 

๑๑ ก.ย. ๖๓  สพท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูร้ับผิดชอบประเมิน ITA สถานศึกษา
ของโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล (โรงเรียนละ ๒ คน : ผู้รับผิดชอบ
งาน ICT โรงเรียน) ** 

๑๒ – ๒๐ ก.ย. ๖๓ สถานศึกษาด าเนินการตอบ แบบส ารวจ OIT 
ช่วงสรุปผลการประเมิน 

- ตรวจให้คะแนน และข้อเสนอแนะ 
- ประมวลผลการประเมิน 
- ประกาศผลคะแนน ITA  

๒๑ ก.ย. ๖๓ สพท.จัดประชุมสร้างความเข้าใจคณะกรรมการ ประมวลผล  
การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานและประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส การด าเนินงานของโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล ** 

๒๔ – ๒๕ ก.ย. ๖๓ สพท.ประชุมคณะกรรมการ ประมวลผล การตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐานและประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล ,ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT 
ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ ** 

๒๖ ก.ย. ๖๓ สพท.จัดประชุมคณะกรรมการสรปุผลการประเมินพร้อมจัดท ารายงาน
ผล 
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๕ ต.ค. ๖๓ สพท.ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online 
ของสถานศึกษาและน าเสนอต่อ สพฐ. ป.ป.ช. 

หมายเหต ุ: ** การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร/ กรอบระยะเวลาการด าเนินการขา้งต้นอาจมีการปรับเปลีย่นตามสถานการณ์ โดย ส านกังานเขตพื้นที่ 
จะแจ้งให้สถานศึกษาทราบลว่งหน้า >>> ผู้รับผิดชอบ :: ศน.ไพบูรณ์ ค าภูมี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 


