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คํานํา 

      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กําหนดเป้าหมายสําคัญในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมท้ังสร้าง 

วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกําหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและ 

ทุกภาคส่วนดําเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซ่ือสัตย์ความโปร่งใส 

และเป็นธรรม รวมท้ัง กําหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตสํานึก 

การเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริต                              

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรม  

ท่ีส่อไปในทางทุจริตและ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรท่ีเอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าท่ี โดยกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานเพ่ือ 

จะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซ่ึงจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความ  

โปร่งใสในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ได้เร่ิมดําเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีการประเมินในรูปแบบ 

ออนไลน์โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สําหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียภายนอก (สําหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซต์สถานศึกษา (สําหรับแบบ OIT) ซ่ึงผลคะแนนคร้ังนี้จะ 

สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

โรงเรียนปลาปากวิทยาหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารรายงานผลการประเมนิคุณธรรมและความ  

โปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ 

สถานศึกษาในฐานะหน่วยงานท่ีรับการประเมินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการนําผลการประเมินไป 

วางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป 

ขอขอบคุณคณะท่ีปรึกษาและคณะทํางานทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานผลการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จนบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity 

and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการ 

ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและนําข้อเสนอแนะไปจัดทํา  

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนําผลการ  

ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากร 

ในสถานศึกษา ที่ทํางานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 19         

คน และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา จํานวน 50 คน 

โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อํานาจ 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพ 

การสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต 

สําหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ของ 

 

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวม 

     ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.13 ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ในระดับ AA โดย 

ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 100.00 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตํ่ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ 

คือ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.6 

 



1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด 

ซ่ึงได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 

สถานศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.50 ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.60 ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.28 ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.80 ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.20 ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.60 ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.50 ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93 ซ่ึงอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100 ซ่ึงอยู่ในระดับ AA 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100.00 ซ่ึงอยู่ในระดับ AA 

1.3 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนการประเมินผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ AA จํานวน 2 ตัวชี้วัด 

คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จํานวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.94 

2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 

   สถานศึกษาออนไลน์ 

 

2.1 ด้านบุคลากร 

1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่ง ยังเข้าใจไม่ 

ถูกต้อง 

2) สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาทําให้ไม่มีความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Online 



2.2 ด้านเทคนิค 

ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบางพ้ืนที่ 

3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

3.1 ด้านบุคลากร 

1) แจ้งกระบวนการวิธีการดําเนินงานผ่านทาง Social Network /ประชุม Video 

Conference 

2) หากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบาย 

กระบวนการขั้นตอนในการประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสานที่ปรึกษาเก่ียวกับ 

กระบวนการและขั้นตอนการประเมิน 

3) สร้างความตระหนักให้บุคลากรในโรงเรียนเห็นความสําคัญของการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

3.2 ด้านเทคนิค 

ที่ปรึกษาการประเมิน และ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งานระบบ ITA Online 

ที่ปรึกษาการประเมิน ควรชี้แจงและอํานวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน 

 

 

 


