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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการ ประเมิน 

รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง เหมาะสม เพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ ด าเนินงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ 

ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การ

ใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูลและ (10) การป้องกันการ

ทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบน เว็บไซต์ของ

หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานใน รอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการ ด าเนินงาน

ภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการ ป้องกันการ

ทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อ การ

ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และผล

คะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 

 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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1. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ

การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ

ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่ง ถือเป็นการ

ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ เป็น

“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน

ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ หน่วยงาน ใน

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการด าเนินงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 

84.37 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ B  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด 

พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.79 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนน 

เท่ากับร้อยละ 90.99 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.18 ตัวชี้วัดการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.98 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.67 

ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.98 ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนน 

เท่ากับร้อยละ 79.29 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.46 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ

สื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.35 และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 สรุป

ได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 94.98 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   

 

 

 

 



3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของโรงเรียนนางรองพิทยาคม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ จะต้อง

พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.98 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้

ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่ 

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน 

และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป 

หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความ 

รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง 

มีคุณธรรม นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ 

ประโยชน์อ่ืน ๆของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ 

วาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อ

บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

(2) ตัวชี้วัดที่ 9 เปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.79 เป็นคะแนนจากการประเมินการ 

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน 

ได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 1.ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ 

ข้อมูล 2.การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ 3.การบริหารเงินงบประมาณ 

ไดแ้ก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4.การบริหาร และพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ บริหารทรัพยากร 

บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5.การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม ซึ่งการ 

เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ ด าเนินงานของหน่วยงาน 

(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.99 เป็นคะแนนจากการประเมินการ

รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง 

เป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัว 

ของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจ 

เกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 



4. ขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน 

เท่ากับร้อยละ 25.91 บ่งชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี 

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงาน 

ของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ 

พัฒนาส าหรับสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต 

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารการ
ประเมินความเสี่ยง เพ่ือการป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

(1) ปรับปรุงระบบให้แสดงเนื้อหา 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
(2) ปรับปรุงระบบให้แสดงการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด 
คนปัจจุบัน 

 

4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน 

เท่ากับร้อยละ 25.11 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ 

โรงเรียนว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 

อย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ 

สินบนทั้งที่เป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็น 

ในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

(1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
เรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางท่ี
หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่
ซับซ้อนโดยข้อมูลที่ เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  

(1) ปรับปรุงระบบการเผยแพร่ 
ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
(2) ปรับปรุงระบบการรับค าติชม 
และความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้  

 

 

 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 (2) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้

มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการ
ชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน 

ส่วนเสียหรือผู้มาติดต่อขอรับ 
บริการ 

 

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 33.36

บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  

อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ 

สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใส 

แก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 

(1) ข้อมูลพ้ืนฐาน -การเปิดเผยข้อมูลผู้
บุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งมีการโยกย้าย
บุคลากรบ่อยครั้ง  
(2) การบริหารงาน - การเปิดเผยข้อมูล 
E-service ไม่สอดคล้องตามรายละเอียด
ที่ก าหนด  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ - การ
เปิดเผยข้อมูล แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุไม่สอดคล้อง
ตามรายละเอียดที่ก าหนด 

(1) พัฒนาระบบให้มีการอัพเดต 
ข้อมูลบุคลากร  
(2) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-
service ให้สอดคล้องตาม 
รายละเอียดที่ก าหนด  
(3) ปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ 
จัดหาพัสดุให้สอดคล้องตาม 
รายละเอียดที่ก าหนด 

 

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ซึ่งได้ คะแนนเท่ากับ

ร้อยละ 79.98 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียน ผลการประเมินข้างต้น  ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่

ควรพัฒนาเพื่อให้สถานศึกษาได้คะแนนดีขึ้น คือ สถานศึกษาควรให้ความส าคัญมากข้ึนในเรื่อง แผนปฏิบัติการ

ที่มวีัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานให้มี

ความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น 

 



6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อ 
สังคม ออนไลน์หรือสื่อ 
สารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

คณะกรรมการการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ 
สถานศึกษา 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ  
-ประชุมคณะกรรมการ  
-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(2) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มา 
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่
เรียกร้องประโยชน์อื่นใด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ และ
มีการจัดท าประกาศ ไม่
เรียกรับผลประโยชน์ 
หรือทรัพย์สินใด ๆ 

คณะกรรมการการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ  
-ประชุมคณะกรรมการ  
-ด าเนินงาน  
-รายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 


