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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบุ่งคล้านคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษาบึงกาฬ มีเจตนามุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส
ของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา  และยกระดับ การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายาม  ของหน่วยงานภาครัฐในการ 
ขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานใน 
การยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ 
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจาก 
ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไต้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของ 
ราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (2) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิ ภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุง 
ระบบการทท างาน (4) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity and Transparency)การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External  
Integrity and Transparency)และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and   
Transparency)   ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของโรงเรียนบุ่งคล้านคร ส านักงานเขต 
พ้ืนที่มัธยมศึกษาบึงกาฬ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า การวิเคราะห์ผลการ ประเมิน
ครั้งนี้ จะช่วยปรับปรุงพัฒนา ตนเอง ในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส เพ่ือเกิดธรรมาภิบาลในโรงเรียนบุ่งคล้านคร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ที่มีการด าเนินงานอันมุ่งให้เกิดประโยชน์ ต่อข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและ ส่วนรวมเป็นส าคัญลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน และพัฒนา หน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 
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                                                         ส่วนที่ 1 
                                                           บทน า 

1.1 ความเป็นมา  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา เครื่องมือ

การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ หน่วยงานภาครัฐ
มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)”  

การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยาย 
ขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ ประเมินตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็น 
ระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริต 
เชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลาง ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การด าเนินการประเมิน 
สามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การประเมินรูปแบบใหม่นี้ได้เริ่มทดลองใช้น าร่อง ใน
การประเมินส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงาน ภาครัฐ
ทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และประสบความส าเร็จเป็น อย่างมาก 
โดยเฉพาะการมีส่วนท าให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการด าเนินงานให้มี คุณธรรม ทั้งการ
บริหารงานภายในหน่วยงาน และการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้มารับบริการ 
ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่ จะต้องมีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนอีกด้วย  

จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การ 
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่า 
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผล การ
ประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ส าหรับการประเมิน ITA 2565 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน ITA 2564 ที่
ผ่านมา  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และท าให้
เห็น พัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA  
2565 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพ่ือแก้ไขปรับปรุง 
ข้อจ ากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่ง จะ
ส่งผลให้การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการ ของ
หน่วยงานภาครัฐ และมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และ 
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ให้มี 
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึนอีกด้วย  

1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน  
ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA จ าเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนการประเมิน ITA 

เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วย ส านักงาน ป.ป.ช. 
จะเป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการด าเนินการประเมินในภาพรวม โดยมีหน้าที่ในการ ก าหนดกลไกและกระบวนการใน
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงหลักการและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมิน การก ากับติดตามการประเมิน และการ ด าเนินการต่อผลการประเมินเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานก ากับติดตามการประเมิน ประกอบด้วย ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งในระดับ
ส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ จะมีบทบาทใน การร่วมก าหนดแนวทางและร่วมก ากับติดตามการประเมิน รวมไปถึงการ
ประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆ  ในการประเมินแก่หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของตนเอง  

คณะที่ปรึกษาการประเมิน จะเป็นกลุ่มคณะที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่เข้ารับ การ
ประเมินอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการด าเนินการประเมินและในด้านเนื้อหาในการประเมิน รวมไปถึงท าหน้าที่ใน การ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและให้คะแนนตามแบบส ารวจที่ก าหนด 

หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน มีจ านวน รวมทั้งสิ้น 8,305 หน่วยงาน ดังนี้  
1) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (หน่วยงานธุรการ) จ านวน 5 หน่วยงาน  
2) องค์กรศาล (หน่วยงานธุรการ) จ านวน 3 หน่วยงาน  
3) องค์กรอัยการ (หน่วยงานธุรการ) จ านวน 1 หน่วยงาน  
4) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา จ านวน 3 หน่วยงาน  
5) ส่วนราชการระดับกรม จ านวน 146 หน่วยงาน  
6) องค์การมหาชน จ านวน 56 หน่วยงาน  

7) รัฐวิสาหกิจ จ านวน 54 หน่วยงาน  
8) หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ จ านวน 19 หน่วยงาน  
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9) กองทุน (นิติบุคคล) จ านวน 7 หน่วยงาน  
10) สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 83 หน่วยงาน  
11) จังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน  
12) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน  
13) เทศบาลนคร จ านวน 30 หน่วยงาน  
14) เทศบาลเมือง จ านวน 183 หน่วยงาน  
15) เทศบาลต าบล จ านวน 2,236 หน่วยงาน  
16) องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5,325 หน่วยงาน  
17) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ านวน 2 หน่วยงาน (องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 7,852 หน่วยงาน)  
ขอบเขตของหน่วยงานภาครัฐ  

องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ องค์กรศาล หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า องค์การมหาชน   
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ กองทุน สถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน ซึ่งมี 
ขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริหารราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนกลางของหน่วยงาน และส่วน 
ราชการในระดับพื้นท่ีที่ข้ึนตรงต่อส่วนกลาง  

จังหวัด มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมี  
ขอบเขตการประเมินครอบคลุมเฉพาะกลไกการบริหารราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส านักงานจังหวัด และ ส่วน
ราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด (ไม่รวมราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อ ส่วนกลาง 
และราชการระดับอ าเภอ)  

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของการบริหาร  

ราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วน
ข้าราชการฝ่ายบริหารและข้าราชการฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กลุ่มการประเมิน  
ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ไดจ้ าแนกการประเมินออกเป็น 10 กลุ่ม เพื่อให้สามารถด าเนินการ  

ประเมินได้พร้อมกันทั่วประเทศ และก ากับติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและเป็นมาตรฐาน 
เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้           

กลุ่ม 1 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี   
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง รวม 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 729 หน่วยงาน  

กลุ่ม 2 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
(รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 
8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 592 หน่วยงาน  
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  กลุ่ม 3 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์   
ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ รวม 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,475 หน่วยงาน  

 กลุ่ม 4 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม 
บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี รวม 12 จังหวัด รวม
ทั้งสิ้น 1,512 หน่วยงาน  

กลุ่ม 5 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ 
พะเยา แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน รวม 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 830 หน่วยงาน  

กลุ่ม 6 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ 
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 879 หน่วยงาน  

กลุ่ม 7 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ งหมดในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี รวม 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 706 หน่วยงาน  

กลุ่ม 8 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช 
พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี รวม 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 573 หน่วยงาน  

กลุ่ม 9 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดในจังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี  พัทลุง 
ยะลา สงขลา และสตูล รวม 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 631 หน่วยงาน  

กลุ่ม 10 ประกอบด้วยหน่วยงานประเภท องค์กรอิสระ องค์กรศาล องค์กรอัยการ หน่วยงานในสังกัด  
รัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุน หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ สถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) รวมทั้งสิ้น 378 หน่วยงาน 
        

                 ส่วนที่ 2 
                                      เกณฑ์การประเมิน และระเบียบวิธีการประเมิน  

2.1 แหล่งข้อมูลในการประเมิน  
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ประกอบไปด้วย 3 แหล่ง ดังนี้  

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร   

ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็น 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่  
เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 3) เว็บไซต์ 
หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ  
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2.2 เครื่องมือในการประเมิน  
เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้              
1) แบบวัดการรับ รู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency   

Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ 
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ หน่วยงาน
ตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
                   2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency   
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ 
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ ตัวชี้วัด
การปรับปรุงระบบการท างาน  

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency  
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง 
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล 
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผย ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และการส่งเสริมความโปร่งใส)  และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วดัย่อย ได้แก่ การด าเนินการ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)  

2.3 กลุ่มตัวอยา่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้  
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าจ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายใน แต่จะต้องมจี านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวน น้อยกว่า 30 
คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวนมากกว่า 
4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง  

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอกจ านวนน้อย
กว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายนอกจ านวน
มากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 400  ตัวอย่าง  

3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทุกหน่วยงาน  
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2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and  Transparency 
Assessment System: ITAS)ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
และ ท าให้การด าเนินการประเมินสามารถ ท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้  

น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

ลงในระบบ ITAS ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่น าเข้าข้อมูลลงใน 
ระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ  
ITAS)   

เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้หน่วยงานน า URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบส ารวจ  IIT ของ
หน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดยหน่วยงาน ควรค านึงถึง
ช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและการเผยแพร่ครอบคลุม ทั่วถึงทุก
ส่วนงานและทุกระดับของหน่วยงาน จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบส ารวจ  IIT ด้วยตนเอง ผ่าน
ทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง ทั้งนี้ หากหน่วยงาน มีข้อสงสัย เกี่ยวกับ
แนวทางการ ปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับค าแนะน าจากคณะ ที่ปรึกษาการประเมินเพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้อง 
รวมไปถึงคณะที่ปรึกษาการประเมินอาจมีการสอบทานหรือสุ่ม ตรวจสอบการด าเนินการ ของหน่วยงาน ให้เป็นไป
ตามแนวทางทีก่ าหนดเพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT ได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพ และสามารถสะท้อนผล

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้  

∙ น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มีส่วน  

ได้ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตามแบบฟอร์มและตามที่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. หรือคณะที่ปรึกษาแนะน า (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้อง 
ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล)  

∙ เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ด าเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้  
(1) ให้หน่วยงานน า URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ภายนอกของหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรค านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบส ารวจ  EIT ด้วยตนเอง
ผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง  

(2) คณะที่ปรึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ส าคัญของหน่วยงาน เพ่ือให้  
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน จากนั้นจะก าหนดแนวทางและด าเนินการ เก็บ
รวบรวมข้อมูลตามหลักทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจเก็บข้อมูลจากรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามท่ีหน่วยงาน จัดส่งข้อมูล
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ในระบบ ITAS หรือ อาจขอรับข้อมูลเพ่ิมเติม หรืออาจขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่หน่วยงาน  หรือแหล่งข้อมูล
ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  

(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ของหน่วยงานได้ โดยการค้นหาช่องทางการ
เข้าตอบจากระบบ ITAS เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ  หน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 
ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS โดยตรง  

ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับค าแนะน าจากคณะที่
ปรึกษาการประเมินเพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้อง รวมไปถึงคณะที่ปรึกษาการประเมินอาจมีการสอบทานหรือสุ่ม
ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT  ได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของหน่วยงานได้ตามหลักทางวิชาการมากที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ด าเนินการโดยให้หน่วยงานตอบ โดยการฝนในระบบ ITAS โดยการตอบ
ค าถามมี/ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ  
(ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูล และผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) จากนั้น คณะที่ปรึกษา 
การประเมิน จะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากค าตอบและ URL ของหน่วยงาน และ
พิจารณาให้คะแนนโดยอ้างอิงตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในแต่ละประเด็น  การ
ประเมิน ให้คะแนนในการตอบค าถามมี/ไม่มีพร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลและระบุ
ค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบ 

 

2.5 คะแนนและระดับผลการประเมิน  
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ

ประเมิน  (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 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 
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2.6 ผลการประเมินตามเป้าหมายฯ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561  

– 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้ หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงาน บูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผล การ
ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

ทั้งนี ้เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการสอบทานและกลั่นกรองผลการประเมินและน าเสนอผล  
การประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมินต่อไป 
 

ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ผลการประเมิน 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบุ่งคล้านคร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็น หน่วยงานระดับ
กรมที่รับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น า
เครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจน ประสบความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของโรงเรียนบุ่งคล้านครอย่างต่อเนื่อง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนา
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการ พัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ
ข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และ ประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และ
การประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน ด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงาน เขตพ้ืนที่ การศึกษา ที่รับ การ
ประเมิน โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ   

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบุ่งคล้านคร ได้
ด าเนินการ ตามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และน าการพัฒนาและการ 
ออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้มาใช้เพ่ือลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวก
ใน การตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียนบุ่งคล้านคร สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ แบบออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนบุ่งคล้านคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการ พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนน
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ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ศึกษา
ข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการ วิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยง
กับเครื่องมืออ่ืนที่เก่ียวข้อง ท าให้ เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความ
โปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้อง
กับการทุจริต ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงาน ภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด  ได้แก่  

1) การปฏิบัติหน้าที่  
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อ านาจ  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการด าเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
9) การเปิดเผยข้อมูล  
10) การป้องกันการทุจริต  
 
 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency   

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน 
ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข 
ปัญหาการทุจริต  

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency  
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน  
               3 )  แบบตรวจการ เปิ ด เผยข้ อ มูลสาธา รณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment:  OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต   
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบุ่งคล้านคร 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบุ่งคล้านคร 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากการประเมินส านักงาน
เขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.56 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
อยู่ใน ระดับ A (Very good)   

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบุ่งคล้านคร สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 89.56 ซึ่งถือว่ามี 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very good) โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 
สูงสุด 100 คะแนน  

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบุ่งคล้านคร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2563 สรุปได้ดังนี้ คือ 89.56 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนบุ่งคล้านคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
       

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA  Excellence  95.00 – 100  ผ่าน 

A  Very Good  85.00 – 94.99  ผ่าน 

B  Good  75.00 – 84.99  ไม่ผ่าน 

C  Fair  65.00 – 74.99  ไม่ผ่าน 

D  Poor  55.00 – 64.99  ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor  50.00 – 54.99  ไม่ผ่าน 

F  Fail  0 – 49.99  ไม่ผ่าน 
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การน าผลการประเมิน ITA ไปสูก่ารปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

บึงกาฬ เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้นเท่าเดิม มีดังนี้  
1. การปฏิบัติหน้าที่  

โรงเรียนบุ่งคล้านคร จะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้
มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม ความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  

2. การใช้งบประมาณ 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร จะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใส ใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง  และ
ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้  

3. การใช้อ านาจ 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร จะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 

การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร จะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือ

เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล และตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน 
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ เฝ้ าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายใน และ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

6. การเปิดเผยข้อมูล  
โรงเรียนบุ่งคล้านคร จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง ความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  
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7. แนวทางการป้องกันการทุจริต  
1) โรงเรียนบุ่งคล้านคร ต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทาง  

สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2) โรงเรียนบุ่งคล้านคร ต้องด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต  

ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต  

3) โรงเรียนบุ่งคล้านคร ต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง พัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น   

  4) ด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ 
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนด ขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น    

      
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือพัฒนา  

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนบุ่งคล้านคร สามารถสร้างความโปร่งใส ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อ การทุจริต ใช้
วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใช้วิธีบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตาม มาตรการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือให้บรรลุตามนโยบาย รัฐบาลในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือสร้างหน่วยงานราชการใสสะอาดและจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน   
10 ตัวชี้วัด ได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้ทราบและโปร่งใสในทุกตัวชี้วัด  
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โรงเรียนบุ่งคล้านคร จะต้องมีการเผยแพร่ ดังนี้  
1. การปฏิบัติหน้าที่ 
ได้แก่ แนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม  

ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ เป็นผู้มาติดต่อทั่วไป
หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  

2. การใช้งบประมาณ  
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ  

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการใช้ 
จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 และ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี รวมถึงมาตรการ 
ในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการการป้องกันการรับสินบน  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม  

3. การใช้อ านาจ 
ได้แก่ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
ได้แก่ การจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้  

บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่  มาตรการ
ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
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โรงเรียนบุ่งคล้านคร มีแนวทางการป้องกัน ดังนี้  
1. การใช้งบประมาณ 

1.1 การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง /การจัดหาพัสดุ มีการก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์  

การก าหนด คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า การตรวจรับพัสดุ  
1.3 ต้องมีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในให้ถูกต้องตามระเบียบการ
เบิกจ่าย  
1.4 ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณต้องตรงตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า  

2. การด าเนินการป้องกันการทุจริต  
2.1 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ต้องจัดท าโครงการกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่มีแนวทาง สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

2.2 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ต้องด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ การประกาศเจตจ านง  
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

2.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ต้องด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกัน  
การทุจริตมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น โรงเรียนศรีวิไล
วิทยาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้ก าหนดให้จัดท า มาตรการแนวทางเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในทั้งด้านการใช้ งบประมาณและการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตให้ดียิ่งขึ้น ในงบประมาณ 2565 ดังนี้  

1. มาตรการวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
2. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
3. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
4.มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 5. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
6. มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
17 

 

ภาคผนวก 

                  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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