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โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ประจำปี

งบประมาณ 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรยีน

เห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลนำเสนอสู่สารธารณชน รวมถึงมีการสื่อสารทำความเข้าใจการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสไปยังผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางครูประจำชั้นทุกห้องเรียน มีการพัฒนา

ออกแบบระบบการสำรวจข้อมูล รับส่งข้อมูลและเอกสารในรูปแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาจะสามารถใช้งานได้สะดวก ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการ

นำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง จากผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมามีผลการประเมินดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จำแนกตาม

แหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ 

1) กลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา (Internal) 

2) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากสถานศึกษา (External)  

3) การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา (Open Data) มีภาพรวมคะแนนดังนี้ 
 

อันดับ IIT EIT OIT คะแนน ITA ระดับ 
34 25.07 21.34 10.76 57.17 D 

 

 สรุปภาพรวมของผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจำแนก

ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

คะแนน ITA เท่ากับ 57.17 ระดับ D 
ตัวช้ีวัด คะแนนตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ระดับผลการประเมิน 

IIT   
การปฏิบัติหน้าที่ 91.97 A 
การใช้งบประมาณ 75.56 B 
การใช้อำนาจ 89.97 A 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 77.13 B 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.23 B 
EIT   
คุณภาพการดำเนินงาน 76.27 B 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 67.06 C 
การปรับปรุงระบบการทำงาน 70.02 C 
OIT   
การเปิดเผยข้อมูล 41.28 F 
การปอ้งกันการทุจริต 12.50 F 

หมายเหตุ  1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวชี้วัดที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว 

  2. คะแนนตัวชี้วัดเป็นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามจากทุกแบบสำรวจในตัวชี้วัดที่ 

ยังไม่ได้ถ่วงน้ำหนักสำหรับการเปรียบเทียบในแต่ละตัวชี้วัด 



จากตารางจำแนกคะแนนรายตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินระดับ A มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ มีคะแนนมากที่สุด 91.97 อันดับ 2 ด้านการใช้อำนาจ มีคะแนนเท่ากับ 89.97 ตัวชี้วัดที่มีผล

การประเมินระดับ B มีจำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่  ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ด้านคุณภาพการดำเนินงาน และด้านการใช้งบประมาณ ตามลำดับ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินระดับ C จำนวน 2 

ตัวชี้วัด ได้แก่  ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน และด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ตามลำดับ ตัวชี้วัดที่มีผลการ

ประเมินระดับ F ได้แก่ ด้านการเปิดเผยข้อมูล และด้านการป้องกันการทุจริต ตามลำดับ 

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้ดำเนินการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดเพ่ือทราบสภาพของการดำเนินงานในรูป SWOT 

Analysis เพ่ือพัฒนายกระดับการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

Strengths จุดแข็ง :  

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล มีการบริหารงานและกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  

Weaknesses จุดอ่อน :  

1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือการประชาสัมพันธ์ ยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่ม  ผู้ปกครอง 

และชุมชนที่เกี่ยวข้อง  

2. การดำเนินการด้านเอกสารในเรื่องการป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบด้วย การเสริมสร้าง  วัฒนธรรม

องค์กร แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินการ  ป้องกันการทุจริต

ประจำปี ยังไม่ชัดเจน  

Opportunities โอกาส :  

โรงเรียนใช้เทคโนโลยีเพิ่มช่องทางการติดต่อสื ่อสาร หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั ้งให้

ผู้ปกครอง หรือชุมชน ได้มีส่วนร่วมประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือปรับปรุง พัฒนา องค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการ

ดำเนินงานการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกให้ดียิ่งขึ้น  

Threats อุปสรรค :  

การเกิดทัศนคติเชิงลบของผู้ปกครอง และชุมชน ต่อกระแสข่าว และแหล่งข้อมูล ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจบุัน 

และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทำให้เกิดการสื่อสารข้อมูลที่บิดเบือน ความเป็นจริง  

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ประจำปี งบประมาณ 

2564 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้  

1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง  



2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและ

ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  

3. ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อ การ

ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

4. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่องหรือ

จุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการ  วิเคราะห์ไปสู่การ

ปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  

5. ทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการ  

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดย

มีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือ  วิธีการ

ปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  

6. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยใช้

กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


