
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงานป.ป.ช.แลว้ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  Transparency Assessment: 
ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ ได้น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจน
ประสบความส าเร็จโดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนา นวัตกรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน รูปแบบออนไลน์ โดย
มีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกใน การจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วใน
การวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real time system) และการประเมิน 

มีประสิทธิภาพลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสถานศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บ
ข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ   

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 6 ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้
ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน  ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการ
น าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  (Integrity 
and Transparency Assessment Online: ITA Online)  

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อ การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ ไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูล
จากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
ให้สูงขึ้นซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใส
นานาชาติ  (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ การศึกษา
ข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติมการเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิมและการเชื่อมโยงกับเครื่องมือ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่ง เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และ
การทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริต ทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการ น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผล ต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 10 
ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) การปฏิบัติหน้าที่  

2) การใช้งบประมาณ  

3) การใช้อ านาจ  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

6) คุณภาพการด าเนินงาน  

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  



8) การปรับปรุงระบบการท างาน  

9) การเปิดเผยข้อมูล  

10) การป้องกันการทุจริต  

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนก
ออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ  การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการ ปรับปรุงระบบการ
ท างาน  

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการ ทุจริต  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่า
มะนาวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity  and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ  โรงเรียนบ้านค าหัว
ช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ได้คะแนน 78.31 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน  ระดับ B 

โดยตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (แบบ IIT) ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 94.75 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้ คะแนนต ่ากว่าตัวชี้วัด
อ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (แบบ OIT) ได้คะแนนร้อยละ  62.50 ส าหรับค่าคะแนนในแต่ละ
ตัวชี้วัด เป็นดังนี้  

* ตัวช้ีวัดตามแบบ IIT   
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 94.75 อยู่ในระดับ A  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 80.17 อยู่ในระดับ B  

       ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละ 92.56 อยู่ในระดับ A  
       ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ 84.69 อยู่ในระดับ B           
       ตวัชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 87.10 อยู่ในระดับ A 

 
 



 
 * ตัวช้ีวัดตามแบบ EIT   

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 87.89 อยู่ในระดับ A  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 87.58 อยู่ในระดับ A  

     ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 84.43 อยู่ในระดับ B  
* ตัวช้ีวัดตามแบบ OIT   

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 67.28 อยู่ในระดับ C  
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 62.50 อยู่ในระดับ D  

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน   
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่า

มะนาว เป็นรายตัวชี้วัด พบวา่ตัวชี้วัดควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้  
1. การปฏิบัติหน้าที่  
โรงเรียนจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือด าเนินการ

ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง มุ่งม่ันเต็มความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

2. การใช้งบประมาณ  
โรงเรียนจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสใช้จ่ายงบประมาณของ

หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ พวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้  

3. การใช้อ านาจ  
โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร

เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
โรงเรียนจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้

บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติรวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
โรงเรียนทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และจัดท า

แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรมรวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องท าให้การ
ทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น



การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้  หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อ ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

6. คุณภาพการด าเนินงาน  
โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 

และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ด าเนินการ/ให้บริการของ
หน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และ
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ  
โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย  สามารถ

เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการและมีการชี้แจงใน
กรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน  

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน  
โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยควรมีกระบวนการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการ และควรให้ความส าคัญกับการ ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  

9.การเปิดเผยข้อมูล  
 โรงเรียนต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น  คือ  
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ   
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อ  จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ   
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล   



(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ  การเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  
10. แนวทางการป้องกันการทุจริต  
1) โรงเรียนจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา  
2) โรงเรียนด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ

การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
3) โรงเรียนวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น  ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 

4) ด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยก าหนดมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนด ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
 


