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คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินโครงการโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมี
คุณธรรม อีกท้ังการดำเนินงานนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน 
 รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัด
กิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ประจำปีการศึกษา 2564  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการต่าง 
ๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีมาตรฐานทางการศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน   สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
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บทที่ 1  
บทนำ 

หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง ความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)” เป็นกล
ยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ง
ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำในการเข้าร่วมประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) จำได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือเสริมศักยภาพและเป็นเครื่องมือที่ช่วยโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ได้
มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ ยัง
ขาดตกบกพร่อง รวมถึงมีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเกิดความตระหนัก และนำกรอบการประเมินที่กำหนดไปดำเนินการ
จัดทำมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน 
วิธีการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. เพ่ือเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือจัดทำข้อมูลพ้ืนฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงาน และการวางแผนในการป้องกันการ

ทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคตอีกด้วย 
 
เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 -  บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตภายในโรงเรียน 
ร้อยละ 100 
 -  บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน นโยบาย และการวางแผนงานในส่วนงาน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ ร้อยละ 80 
 -  บุคคลภายนอกผู้ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติหน้าที่  
การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน 

1 



ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต คิดเป็นร้อย
ละ  80 
 - คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) มากกว่าร้อยละ 85 
  

เชิงคุณภาพ 
 - โรงเรียนมีการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส มาใช้ในการประเมินโรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 - โรงเรียนมีข้อมูลการประเมินเพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น 
 - โรงเรียนได้แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เพ่ือให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความตระหนัก ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน 
ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา  
2. ข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในสถานศึกษารูปธรรม 
3. เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของสถานศึกษา เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการ   

ต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ 

2 



บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่าคะแนน ดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ ศึกษา
ข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ  ความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูล  ที่องค์กรความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์ การประเมินเดิม และการ
เชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุง  แก้ไข ลดโอกาสหรือความ
เสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาว
ได้โดยจำแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) การปฏิบัติหน้าที่  
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อำานาจ  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการดำเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน  
9) การเปิดเผยข้อมูล  
10) การป้องกันการทุจริต 
 
รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 - ตัวช้ีวัดที่ 5 ประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอ่ืนในสถานศึกษาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก ตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมิน การรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
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พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากรอื่น ในสถานศึกษาทั้งในกรณีที่แลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต่าง ๆ ตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการ
ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือ เป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้
ในอนาคต  

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการ ดําเนินการต่าง 
ๆ ของสถานศึกษาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่ การจัดทําแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย งบประมาณของสถานศึกษา
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร
ภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาส ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตนเองได้ 

ตัวช้ีวัดที ่3 การใช้อํานาจ 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษา ต่อการ ใช้อํานาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก ปฏิบัติ รวมไปถึงการ
ใช้อํานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทําในสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยัง
ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ การซื้อขายตําแหน่ง หรื อ
การเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการใช้ ทรัพย์สินของ
ราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพย์สินของราชการ ของสถานศึกษา
ไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการ ยืมโดยบุคลากร
ภายในสถานศึกษาและการยืมโดยบุคคลภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมี กระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ สถานศึกษาจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวม ไปถึงสถานศึกษาจะต้องมี
การกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของสถานศึกษาด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการแก้ไข ปัญหาการ
ทุจริตของสถานศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน การทุจริต
อย่างจริงจัง โดยสถานศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาการทุจริตของ
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สถานศึกษา ที่จะต้องทําให้การทุจริตในสถานศึกษาลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง ความเชื่อมั่นให้บุคลกร
ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในสถานศึกษาด้วย นอกจากนี้  สถานศึกษาจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในสถานศึกษา รวมถึงการนําผลการ ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
จากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือป้องกันการ ทุจริต 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 6 - ตัวช้ีวัดที่ 8 ประกอบด้วย 

 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ
สถานศึกษาต่อคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม กันไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการของสถานศึกษาแก่ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีคุณธรรม และ
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อ
แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน และการดําเนินงานใน
ภาพรวมของสถานศึกษา ที่จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์
ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ
สถานศึกษาต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ สถานศึกษาในเรื่องต่าง 
ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดําเนินงานของสถานศึกษาและ ข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคําติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน การทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ
สถานศึกษาต่อการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา สถานศึกษา ทั้งการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาและกระบวนการทํางานของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี กระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
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ต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากสถานศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้ดีขึ้น แล้ว ยังควรให้ความสําคัญ
กับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 - ตัวช้ีวัดที่ 10 ประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของสถานศึกษา 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี และ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของสถานศึกษา 
เพ่ือเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การ
ดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ ป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ ภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูล
ในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความสําคัญต่อผลการประเมินเพ่ือนําไปสู่การจัดทํามาตรการ ส่งเสริมความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษา และมีการกํากับติดตามการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) มีระยะเวลาการ
ดำเนินงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
แผนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  มีแผนการปฏิบัติงานที่
กำหนดไว้ ดังนี้ 

ขั้นที่ ลำดับขั้นตอน 
1 ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการทำงานและเสนอ โครงการเพื่อขอ

อนุญาต 
2 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
3 วิเคราะห์ ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
4 สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
วิธีดำเนินงาน โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) มีวิธีการ
ดำเนินงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ 

1. ประชุมวางแผน - - - พ.ย.63 ครูภิญญดา 
2. เสนอโครงการ - - - พ.ย.63 ครูภิญญดา 
3. จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ วัดการรับรู้ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
- - - มิ.ย. 64 ครูภิญญดา 

4. ทำแบบสอบภามออนไลน์วัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

- - - ก.ค. 64 คณะครู รร.
บ้านปั้นหม้อ 

5. ทำแบบสอบภามออนไลน์วัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

- - - ส.ค. 64 มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก 

6. จัดทำ จัดหาข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

- - - ส.ค-ก.ย. 
64 

คณะครู รร.
บ้านปั้นหม้อ 

7. เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) - - - ส.ค.-ก.ย.
64 

ครูภิญญดา 
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เครื่องมือสำหรับการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 
เครื่องมือที่ใช้สำหรับการดำเนินงาน มี ดังนี้ 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) 
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บทที่ 4 
ผลการดำเนินงาน 

การติดตามและการประเมินผล การติดตาม ติดตามและรายงานผลทุกภาคเรียน  
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต(Out Put)  

- เพ่ือให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วน
เสียเกิดความตระหนัก ส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนา
ระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุง
แก้ไข ขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลผลิต(Out Put)  
- คะแนนตามดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) อยู่ที่ 85.25 

 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าทำแบบ
ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
ผลรวมของคะแนน คะแนนเฉลี่ย
ของ แบบสำรวจจากผู้ตอบทุกคน 
และคะแนนเฉลี่ยข้อคำถามใน
ตัวชี้วัดย่อยของแบบสำรวจที่ถ่วง
น้ำหนักแล้ว 

 
- ประเมินแบบสอบถามให้ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) 
- ประเมินแบบสอบถามให้ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
- แบบตรวจการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน
(OIT) 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

การดำเนินโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
สามารถสรุปผลได้ตามตารางดังต่อไปนี้ 

แบบวัด น้ำหนัก ตัวช้ีวัด ร้อยละ เฉลี่ย คิดเป็น 

IIT 
ภายใน 

30 

การปฏิบัติหน้าที่ 92.90 

87.92 26.37 
การใช้งบระมาณ 83.33 
การใช้อำนาจ 90.23 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 84.26 
การแก้ไขปัญหาทุจริต 89.89 

EIT 
ภายนอก 

30 
คุณภาพการดำเนินการ 91.52 

88.06 26.41 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.21 
การปรับปรุงการทำงาน 86.44 

OIT 
การเผยแพร่ข้อมูล 

40 
การเปิดเผยข้อมูล 74.21 

80.85 32.34 
การป้องกันการทุจริต 87.50 

รวม 85.14 
 
 
โดยสรุปภาพรวมได้ว่า 

ผลของการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ได้ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ คิดเป็นร้อยละ 85.14 อยู่ในคะแนนระดับ A 

 
ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางการแก้ไข 

1. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ทำให้การชี้แจงเพ่ืออธิบายรายละเอียดของแบบวัดประเมินต่าง ๆ บางครั้งผู้ทำ
แบบวัดประเมินไม่สามารถเข้าใจจุดประสงค์ได้อย่างแท้จริง 

2. การเข้าทำแบบวัดประเมินของส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน อาจจะใช้
แอปพลิเคชั่นไม่เป็น หรือไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชั่นได้ เนื่องจากเป็นการทำแบบวัดประเมินผลแบบ
ออนไลน์ 

 
แนวทางการแก้ไข 

- จัดให้มีการประชุมเพ่ือแนะนำแนวทางการเข้าทำแบบวัดประเมิน รวมถึงแก้ปัญหาจากการเข้าใช้งานใน
เบื้องต้น 
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