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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส  
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 
ความเป็นมา  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ”ป้องกันการทุจริต” (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั้งใน ระดับสถานศึกษา ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2565 –2567) ประกอบด้วย   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการด าเนินกิจกรรมตามโครงการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศีกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้เข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาออนไลน์(ITA Online) โดย
รับการประเมินจาก ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาออนไลน์(ITA Online) (integrity and Transparency  Assessment Online : ITA 
Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ี สพฐ.ก าหนด ซึ่งถือว่า  เป็นการยกระดับให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” เพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง  ในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส เกิดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวก แก่ประชาชน และให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ท าให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ก็จะท าให้ การทุจริตในภาพรวมลดลงได้ 

 

 



 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาออนไลน์  

(integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

วิธีการประเมิน  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาออนไลน์(ITA 

Online) ออนไลน์ (integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาออนไลน์(ITA Online) เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนและน าข้อเสนอแนะไปจัดท ามาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ตัวชี้วัดการประเมิน  ตัวชี้วัดการประเมินจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1.1 การปฏิบัติหนา้ที่  
1.2 การใช้งบประมาณ  
1.3 การใช้อ านาจ  
1.4 การใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ  
1.5 การแก้ไชปัญหาการทุจริต  
1.6 คุณภาพการด าเนนิงาน  
1.7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
1.8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
1.9 การเปิดเผยข้อมูล  
1.10การป้องการการทุจริต  

2. เครื่องมือในการประเมิน  
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่ง

วิทยาคือการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) จ าแนก
ออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  

2.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency  
Assessment:IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ 
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่การใช้งบประมาณการใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ  และ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อ หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการ
ปรับปรุงระบบการ ท างาน 
             2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต  
           3. กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล  



 
 

        
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาออนไลน์  
(integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
 
               3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT)   
                 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ที่ท างานให้ หน่วยงาน
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  จ านวน 22  คน   

3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT)   
                  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เช่น นักเรียน 
ผู้ปกครอง คนในชุมชนที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีงบประมาณ 
2565 จ านวน 49  คน   

      3.3 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา (ส าหรับแบบ OIT)   
              เก็บข้อมูลของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา โดยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบส ารวจ OIT ใน
แต่ละข้อค าถามเลือกมีหรือไม่มี เลือกมี ให้ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านแก่ง
วิทยา 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

1.1ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่ง
วิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที ่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.11             
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B (Very Good)   

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้คะแนนร้อยละ 83.11 ซึ่งถือว่ามี คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
อยู่ใน ระดับ B  
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การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน   
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาเป็น

รายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดี ยิ่งขึ้น คือ  
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ ากว่าคะแนนรวม (ร้อยละ 83.11) มีดังนี้  

1. ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ ทราบ ใน 5 

ประเด็น คือ 
 (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
 (2) การบริหารงาน ได้แก่ การด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
 (3) การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการด าเนินการ

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด

โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการด าเนินงานของหน่วยงาน  

โดยตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน ได้แก่ การด าเนนิงาน การปฏิบัติงาน และ 
การให้บริการได้คะแนน ร้อยละ 87.50 ระดับ A   

2. ตัวช้ีวัด 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชน ผ่าน

ช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ เป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง การ
จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มี ช่องทาง
ให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

3. ตัวช้ีวัด 2 การใช้งบประมาณ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 

อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์       
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

4. ตัวช้ีวัด 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ 

ราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมี     
การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

 

 



 

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น โรงเรียนบ้าน
แก่งวิทยาได้ก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อน  การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้  

 


