
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA online)   

ประจ าปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 

.................................................................................................................................................................................. 

เนื่องจากโรงเรียนทัพพระยาพิทยาได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานโรงเรียน
ทัพพระยาพิทยา (ITA online) ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้รับการประเมินอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 85.79
ระดับผลการประเมินท่ีได้คือระดับ A ซึ่งเกิดผลของคะแนนจากการประเมินจากตัวชี้วัดท้ัง 2 แบบ ได้แก่ แบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (iit) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (eit)  โดยแบ่ง
คะแนนร้อยละของการประเมินตามตัวชี้วัดท้ังหมด 8 ตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินท้ัง 2 แบบ  

รายการ iit eit รวมคะแนนร้อยละ หมายเหตุ 

คะแนนร้อยละ 87.95 83.63 85.79 A 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ตามตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละของคะแนน ระดับ หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี  95.94 A 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ  75.36 B 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ  89.26 A 
 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  89.17 A 
 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  90.04 A 
 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน  79.78 B 
 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  85.73 A 
 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  85.38 A 
 



 

จากตารางสรุปคะแนนร้อยละเรียงล าดับจากคะแนนสูงสุดไปหาน้อยสุดได้ดังนี้ คะแนนสูงสุดของการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานโรงเรียนทัพพระยาพิทยา คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้
คะแนนร้อยละ 95.94 อยู่ในระดับ A รองลงมา คือตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริตคะแนน ร้อยละ 90.04 
อยู่ในระดับ A ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละ 89.26 อยู่ในระดับ A ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการคะแนนร้อยละ 89.17 อยู่ในระดับ A ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร คะแนนร้อยละ 85.73 อยู่ใน
ระดับ A ตัวชี้วัด ท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างานคะแนนร้อยละ 85.38 อยู่ในระดับ A ตัวชี้วัด ท่ี 6 คุณภาพการ
ด าเนินงานได้คะแนนร้อยละ 79.78 อยู่ในระดับ B ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 75.36 อยู่ในระดับ B  

2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินจากการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ i1 – i6 ได้คะแนนการประเมิน 95.94 อยู่ในระดับ A บรรลุผลตามวัตถุ 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนการประเมิน 75.36 อยู่ในระดับ B ต้องการพัฒนาให้ได้คะแนน 

มากกว่า 85.00 มีข้อค าถาม 6 ข้อ คือ  
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด  
i8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

- คุ้มค่า  
- เป็นไปถามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้  

i9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  
i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า

เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด  
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้มาก

น้อย เพียงใด  
- โปร่งใส ตรวจสอบได้  
- เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

i12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็น 
ดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด  

- สอบถาม  
- ทักท้วง  
- ร้องเรียน 



ผลการวิเคราะห์  
1) บุคลากรในโรงเรียนทัพพระยาพิทยาบางส่วน ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

ของหน่วยงาน  
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

จุดควรพัฒนา  
1) โรงเรียนทัพพระยาพิทยาควรประชุมสร้างความเข้าใจและแจ้งช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลรายงานการ

ใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี (จัดท าเป็นรายเดือน) ให้บุคลากรทุกคนทราบอย่างต่อเนื่อง ท่ัวถึง และสามารถ
ตรวจสอบได้  

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  
1) ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (จัดท าเป็นรายเดือน) น าข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์หน่วยงาน และแจ้งช่องทางหรือวิธีการท่ีทุกคนสามารถ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการ ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีอย่างเป็นปัจจุบันและท่ัวถึง  

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
- การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ได้จัดท าค าส่ังท่ี 117/2565 เรื่อง 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนสุจริตและเกณฑ์การประเมิน ITA Online ของ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565  ซึ่งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดท าหน้าท่ีติดตามการประเมินแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  และแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีเพื่อสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน เพื่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตลอดท้ังให้บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกได้ทราบข้อมูล อัน
จะส่งผลต่อความพึงพอใจและผลการประเมินของหน่วยงาน  

- ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มีปฏิทินการด าเนินงาน และคู่มือการด าเนินงานอย่าง

ชัดเจนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย  
- ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการด าเนินการประเมินและ

รายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด โดยเฉพาะในตัวชี้วัดท่ีต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนหรือพัฒนาให้สูงขึ้น  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ i13 – i18 ได้คะแนนการประเมิน 89.26 อยู่ในระดับ A บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ i19 – i24 ได้คะแนนการประเมิน 89.17 อยู่ในระดับ 

A  บรรลุตามวัตถุประสงค์  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต i25 – i30 ได้คะแนนการประเมิน 90.04 อยู่ในระดับ A บรรลุ 

ตามวัตถุประสงค์ 



ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน e1 – e5 ได้คะแนนการประเมิน 79.78 อยู่ในระดับ B ต้องการ
พัฒนาให้ได้คะแนนมากกว่า 85.00 มีข้อค าถาม 5 ข้อ คือ  

e1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อย 
เพียงใด  

- เป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด  
- เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

e2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่า 
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

e3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการ
แก่ท่านมากน้อยเพียงใด 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้ส่ิง 
ดังต่อไปนี้เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  

- เงิน  
- ทรัพย์สิน  
- ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น  

e5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
มากน้อยเพียงใด  
ผลการวิเคราะห์  

1) บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีในโรงเรียนทัพพระยาพิทยาบางส่วน มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการ 
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  

จุดควรพัฒนา  
1) โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ควรก าชับให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ี เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/

ให้บริการ 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  
ผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อก าชับ ตรวจสอบ ติดตามการ 

ให้บริการแก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้รับบริการเข้าร้องเรียนท่ีตู้จดหมายและผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ 
ทราบถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  



การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ได้จัดท าค าส่ังท่ี 117/2565 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนสุจริตและเกณฑ์การประเมิน ITA Online ของ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวช้ีวัดท่ี 6 ท าหน้าท่ีติดตามการการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  

- จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มีปฏิทินการด าเนินงาน และคู่มือการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการประเมินและ 
รายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด ให้รวดเร็ว และถูกต้องชัดเจน  

- ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดท่ี 6 ด าเนินการให้บริการอย่าง รวดเร็ว ถูกต้องตามขั้นตอน ปฏิบัติกับทุกคนอย่าง
เท่าเทียม ไม่มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ตอบค าถามอย่าง ชัดเจนตรงไปตรงมา  

- การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล ก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน รวมถึงปฏิทินการก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการก ากับ ติดตาม ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบถึงการด าเนินงาน  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร e6 – e10 ได้คะแนนการประเมนิ 85.73 อยู่ในระดับ A บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน e11-e18 ได้คะแนนการประเมิน 85.38 อยู่ในระดับ A บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ 

สรุปได้ว่า ตัวช้ีวัดท่ี 2 และ 6 เป็นหัวข้อท่ีต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะส่งผลต่อ
ภาพรวมของการท างานในระดับสถานศึกษา และการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ 2566  

ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 

1) ด้านบุคลากร  
1.1 ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษายังเข้าใจไม่ถูกต้อง  
1.2 การให้ความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาน 

ศึกษา ออนไลน์ของโรงเรียนยังน้อย  
2) ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา  

3.1 ด้านบุคลากรควรมีการประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน  
3.2 สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสถานศึกษาเห็นถึงความส าคัญของการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสของการด าเนินงาน  


