
 

  

 
รายงาน 
การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2563 



 

รายงาน 
การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 
ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 

  

                                        



 

คำนำ 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้บูรณาความร่วมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนำระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment :  ITA) ไปปฏิบัติ โดยทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดตามมาตรการเพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  

  ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจึงได้ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการ
ปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปสู่การกำหนดแนวทาง มาตรการส่งเสริม
คุณธรรม ความโปร่งใส เพื่อปรับปรุงและยกระดับการพัฒนาในรอบปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการประเมินมายิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ...  

 
ความเป็นมา 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่ง
พัฒนาระบบข้าราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่ องมือตรวจสุขภาพองค์กร 
ประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดําเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และ
ตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ ่งขึ ้น ขณะเดียวกันยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน
ภาครัฐ และเป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยเหตุนี้
การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดําเนินงานการป้องกันการทุจริตในองค์กร และ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเท่านั ้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานและการให้บริการ
ประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำ
แนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป (ส ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , 2563) สนองตอบตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ในระยะแรก (พ.ศ.2561 – 2565) ได้กําหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบได้กําหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ.2564 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
(85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 รวมทั้งการใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ด้วย โดยกําหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่า
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี 2561-2565 อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และหรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 
คะแนนและภายในปีพ.ศ.2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก และหรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่า 73 คะแนน 
จากการประกาศคะแนน CPI ปี 2563 โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ประเทศไทยได้ 36 คะแนน 
เท่ากับคะแนนในปี 2562 แต่อันดับถดถอยลงจาก 101 ไปเป็นอันดับที่  104 จาก 180 ประเทศทั่วโลกที่
เข้าร่วมประเมิน เป็นอันดับที่ 5 ใน 10 ประเทศภูมิภาคอาเซียน (ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ได้ 85 คะแนน 
เป ็นอ ันด ับท ี ่  3 ของโลก) (สำน ักงานคณะกรรมการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตแห ่งชาติ , 
https://www.nacc.go.th/) คะแนนความโปร ่ง ใสท ี ่ ย ั งคงเท ่ าเด ิม เป ็นเคร ื ่ องบ ่ งช ี ้ ว ่ าการท ุจริต  
คอร์รัปชันในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจำเป็นต้องมีนโยบายในการ



 

แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อนําไปสู่แนวทางปฏิบัติในการสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เริ ่มดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มาจนถึงปัจจุบัน มีการขยายขอบเขตการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น
ตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
ใช้แนวทางและเครื่องมือประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสำนักงาน 
ป.ป.ช. และได้นําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และสถานศึกษาเป็นหน่วยงานของภาครัฐ
ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งหวังให้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิด 
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานมีการดําเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ ลดโอกาส
ที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ( ITA 
Online) เพื ่อให้การจัดเก็บ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพ 
   ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนาสำนักงาน
ส่วนกลาง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุ ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) และผลการประเมินยังได้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต 
ในส่วนของการประเมินการกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์กรอีกด้วย (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา, 2564) 
  



 

ส่วนที่ 2 
วิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

                             (Integrity and Transparency Assessment: ITA)...  
 

1. เกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 
   เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ ำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสู่การยกระดับคะแนน 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสํารวจ
ของแต่ละแหล่งข้อมูลที ่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความ
ต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ท ำให้เกณฑ์การประเมินมี
เนื้อหาที่ครอบคลุมหลายด้านซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานในการนําไปสู่การปรับปรุง แก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได ้
   เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
    1) การปฏิบัติหน้าที่ 
    2) การใช้งบประมาณ 
    3) การใช้อำนาจ 
    4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
    5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
    6) คุณภาพการดําเนินงาน 
    7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
    8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
    9) การเปิดเผยข้อมูล 
    10) การป้องกันการทุจริต 
 
2. เครื่องมือการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)    
   เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จําแนก
ออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 



 

    1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความ
คิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
     ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
     ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
     ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
     ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
     ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
    2) แบบว ัดการร ับร ู ้ ของผ ู ้ ม ี ส ่ วนได ้ส ่ วนเส ี ยภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
     ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
      ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
     ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
    3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
     ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
     ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ได้เก็บข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 
    1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT)  
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของสถานศึกษาตั้งแต่ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ข้าราชการคร ูลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานในสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563  เป็นต้นมา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดวัดการรับรู้ IIT ด้วย
ตนเอง    
    2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT)  
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียน บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจ ของสถานศึกษา นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 
    3) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (แบบ OIT) 
    เก็บข้อมูลของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โดยผู ้ร ับผิดชอบจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน 
สอดคล้องตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย และส่งผู้รับผิดชอบหลักงาน ITA และผู้ดูแลระบบ รายงาน ITA บน
เว็บไซต์ของโรงเรียน (http://www.npp.ac.th/) และรายงานสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรีตามรูปแบบวิธีการที่กำหนด 
 



 

4. การประมวลผลคะแนน 
ตารางแสดงสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 

 

แบบ น้ำหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย จำนวนข้อคำถาม 

IIT 30 

การปฏิบัติหน้าที่ - 6 

การใช้งบประมาณ - 6 

การใช้อำนาจ - 6 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ - 6 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 6 

EIT 30 

คุณภาพการดำเนินงาน - 5 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร - 5 

การปรับปรุงการทำงาน - 5 

IT 40 

การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน 9 

การบริหารงาน 8 

การบริหารเงิน
งบประมาณ 

7 

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

4 

การส่งเสริมความ
โปร่งใส 

5 

การป้องกันการทุจริต 

การดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

8 

มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

7 

 
  



 

5. ระดับผลการประเมิน 
    การประเมินประกอบด้วยค่าคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 

95.00 - 100 AA 

85.00 – 94.99 A 

75.00 – 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 

 



 

ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

                           ของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2563...                                    
 

   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
ประจำปีงบประมาณ 2563  
 
   ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำแนกตามตัวช้ีวัด) 
 

ตัวช้ีวัด คะแนนตัวช้ีวัด (ร้อยละ) ระดับผลการประเมิน 

การปฏิบัติหน้าที่ 93.06  A  

การใช้งบประมาณ 84.26  B  

การใช้อำนาจ 92.16  A  

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 83.73  B  

การแก้ปัญหาทางทุจริต 89.65  A  

คุณภาพการดำเนินงาน 99.18  AA  

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.54  A  

การปรับปรุงระบบการทำงาน 90.10  A  

การเปิดเผยข้อมูล 76.79  B  

การป้องกันการทุจริต 62.50  D 

คะแนนตัวช้ีวัดร้อยละเฉลี่ย 
(ถ่วงน้ำหนัก) 

82.31  B 

 



 

   ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน ITA) 

แหล่งข้อมูล ค่าน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 

IIT: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  30 26.57 

EIT: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  30 27.88 

OIT: การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 40 27.86 
 

   จากตารางที่ 1 และ 2  พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.31 (ระดับ B) โดยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้
คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 99.18 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 62.50 
   หากพิจารณาในมิติตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป พบว่า มีจำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ (93.06), การใช้อำนาจ (92.16), การแก้ปัญหาทางทุจริต (89.65), คุณภาพการดำเนินงาน 
(99.18), ประสิทธิภาพการสื่อสาร (89.54) และการปรับปรุงระบบการทำงาน (90.10) 
   ส่วนตัวชี ้ว ัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85 มีจำนวน 4 ตัวชี ้วัด คือ ตัวชี ้วัดการใช้งบประมาณ 
(84.26), การใช้ทรัพย์สินของราชการ (83.73), การเปิดเผยข้อมูล (76.79)  และการป้องกันการทุจริต 
(62.50) 
  



 

ส่วนที่ 4 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ...                                                                

 
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลได้ดังนี้  
  
1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
   1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนนองปรือพิทยาคม ได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.31 โดยตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 99.18 
   1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT), ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (OIT) มีดังนี ้

    IIT: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.06 อยู่ในระดับ A 
   ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.26 อยู่ในระดับ B 
   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.16 อยู่ในระดับ A 
   ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.73 อยู่ในระดับ B 
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.65 อยู่ในระดับ A 

    EIT: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.18 อยู่ในระดับAA 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.54 อยู่ในระดับ A 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.10 อยู่ในระดับ A 

    OIT: การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 76.79 อยู่ในระดับ B 
   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 62.50 อยู่ในระดับ D 
   เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคมกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีผลคะแนนการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป มีจำนวน 6 ตัวชี้วัด และต่ำกว่า
เกณฑ์ จำนวน 4 ตัวชี้วัด  
   1.3 ผลการวิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีสัดส่วน
ค่าน้ำหนักคะแนนสูงสุด ได้แก่แบบ EIT : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีค่าน้ำหนักคะแนน  27.88 (คิดเป็น
ร้อยละ 92.93) รองลงมา ได้แก่ แบบ IIT : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีค่าน้ำหนักคะแนน 26.57 คะแนน 
(คิดเป็นร้อยละ 88.57) และแบบ OIT : การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีค่าน้ำหนักคะแนน 27.86 (คิดเป็น
ร้อยละ 69.65) 
 



 

 
2. อภิปรายผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.31 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ในระดับ B โดยแบบ 
OIT : การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีค่านำ้หนักคะแนน 27.86 (คิดเป็นร้อยละ 69.65) มีคะแนนอยู่ในระดับ
ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลในบางตัวชี้วัดเกิดข้อผิดพลาด ทั้งนี้วิเคราะห์สาเหตุได้
ดังนี้ 
     2.1 หลักฐานประกอบการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
อาจยังไม่ครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องตามองค์ประกอบด้านข้อมูล ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด จึงทำ
ให้ไม่ได้คะแนนเลยในตัวชี้วัด 
    2.2 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ จึงไม่ได้ดำเนินการจัดทำหลักฐานและเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูลของเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
    2.3 การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักของงานประเมิน ITA ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้ความ
เข้าใจประสบการณ์ในการวิเคราะห์ จัดทำข้อมูลแต่ละตัวชี้วัดในเชิงลึก รวมทั้งการวางแผนการดําเนินงานทั้ง
ระบบ 
 
3. ข้อเสนอแนะการนำผลประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
   3.1 ระยะเวลาในการจัดทำข้อมูล ให้มีการจัดปฏิทินให้ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบกำหนดเวลาในการ
จัดเตรียมเพ่ือส่งเสริมผลประเมิน ITA ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.2 เพิ่มเติมความรู้ให้แก่ผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดทำการประเมิน ITA เนื่องจากอาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนบุคลากร 
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