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คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของหน3วยงานภาครัฐ คำ( Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจำปTงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ_มุ3งหวังให`หน3วยงาน ภาครัฐ
กลุ3มเปaาหมายได`รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร3งใสของหน3วยงานตนเองและนำข`อมูลผลการประเมิน
รวมทั้ง ข`อเสนอแนะไปปรับใช`ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน3วยงานได`อย3างเหมาะสม เพื่อ
แสดงให`เห็นถึง ความพยายามของสถานศึ กษาในการขับเคลื่ อนมาตรการเชิ งบวกด`านการปaองกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะ ท`องถึงความตั้งใจของหน3วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให`เปrนที่ประจักษ_ต3อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
รายงานการวิเคราะห_ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของ หน3วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด`วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได`แก3 (1) การปฏิบัติหน`าที่ (2) การใช`
งบประมาณ (3) การใช`อำนาจ (4) การใช`ทรัพย_สินของราชการ (5) การแก`ไขปxญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ
ดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเป}ดเผยข`อมูล และ (10)
การปaองกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู`ของผู`มีส3วนได`ส3วนเสียภายใน (Internal) การรับรู` ของ
ผู`รับบริการ ผู`มาติดต3อ หรือผู`มีส3วน ได`ส3วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร3ข`อมูลที่เปrนปxจจุบัน บน
เว็บไซต_ของหน3วยงาน (Open Data) ซึ่งผล คะแนนครั้งนี้จะสะท`อนให`เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน3วยงานใน
รอบปTงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงเรียนทับปุดวิทยาหวังเปrนอย3างยิ่งว3า ผลการประเมินครั้งนี้จะช3วยสนับสนุน ส3งเสริมและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร3งใส ในการดำเนินงานของหน3วยงานภาครัฐ ได`อย3างมีประสิทธิภาพทุกหน3วยงานได`
ร3วมกัน ขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน3วยงานภาครัฐภายใต`กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได`มี
บทบาทในการ ผลักดันกลไกในการปaองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท`อนภาพลักษณ_เชิงบวก
ให`กับสถานศึกษา และ ส3งผลต3อการยกระดับค3าดัชนีการรับรู`การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI)
ของประเทศไทยให`มีอันดับ และผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต3อไป
โรงเรียนทับปุดวิทยา

รายงานการวิเคราะห-ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสในการดำเนินการของหน7วยงานภาครัฐ
ปBงบประมาณ 2563
**********************
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการปaองกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได`พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปrนมาตรการปaองกันการทุจริต และเปrนกลไกในการสร`างความ ตระหนักให`
หน3วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย3างโปร3งใสและมีคุณธรรม โดยใช`ชื่อว3า “การประเมิน คุณธรรม และความ
โปร3 ง ใส ในการดำเนิ น งานของหน3 ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
ปxจจุบันการประเมิน คุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของหน3วยงานภาครัฐ ได`ถูกกำหนดเปrน กล
ยุทธ_ที่สำคัญของยุทธศาสตร_ ชาติว3าด`วยการปaองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 2564)
ซึ่งถือเปrนการยกระดับให`เปrนการ ประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของหน3วยงาน ภาครัฐ
ให`เปrน “มาตรการปaองกันการทุจริตเชิง รุก” ที่หน3วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต`อง ดำเนินการโดย มุ3งหวังให`
หน3วยงานภาครัฐที่เข`ารับการประเมินได`รับทราบ ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ ยกระดับ
หน3วยงานในด`านคุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงาน ได`อย3างเหมาะสม
ITA เปrนการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด`านคุณธรรมและความโปร3งใสของหน3วยงานภาครัฐ
หน3วยงาน ภาครัฐที่รับการประเมินจะได`รับทราบผลการประเมินเพื่อให`เกิดความตระหนักและนำไปสู3การ
พัฒนาตนเอง เพื่อให` การดำเนินงานภาครัฐเปrนไปอย3างมีคุณธรรมและความโปร3งใส ลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก3อให`เกิดประโยชน_ ต3อประชาชนและต3อประเทศชาติสูงสุด และได`มีส3วนร3วมในการพัฒนาการ
ดำเนิ นงานภาครั ฐของประเทศไทยมี คุ ณธรรมและความโปร3 งใสมากยิ ่ งขึ ้ นในปT งบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงาน ป.ป.ช ได`กำหนดเกณฑ_การประเมิน คุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของหน3วยงาน
ภาครัฐ แบ3งออกเปrน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. การปฏิบัติหน`าที่
2. การใช`งบประมาณ
3. การใช`อำนาจ
4. การใช`ทรัพย_สินของราชการ
5. การแก`ไขปxญหาการทุจริต
6. คุณภาพการดำเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน
9. การเป}ดเผยข`อมูล
10. การปaองกันการทุจริต

เครื่องมือที่ใชQในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ไดQแก7
1. แบบวั ด การรั บ รู ` ข องผู ` ม ี ส 3 ว นได` ส 3 ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค_เพื่อประเมินระดับการรับรู`ของผู`มีส3วนได`ส3วนเสียภายในที่มีต3อหน3วยงาน
ตนเอง ประกอบด`วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน`าที่ ตัวชี้วัดการใช`งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช`อำนาจตัวชี้วัดการใช`
ทรัพย_สินของทาง ราชการ และตัวชี้วัดการแก`ไขปxญหาการทุจริต
2. แบบวั ด การรั บ รู ` ข องผู ` ม ี ส 3 ว นได` ส 3 ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค_เพื่อประเมินระดับการรับรู`ของผู`มีส3วนได`ส3วนเสียภายนอกที่มีต3อหน3วยงาน
ที่ ประเมินประกอบด`วยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบ การทำงาน
3. แบบตรวจการเป}ดเผยข`อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment
: OIT) มีวัตถุประสงค_เพื่อประเมินระดับการเป}ดเผยข`อมูลต3อสาธารณะของหน3วยงานเพื่อให`ประชาชน
สามารถเข`าถึงได`ประกอบด`วยตัวชี้วัดการเป}ดเผยข`อมูลและตัวชี้วัดการปaองกันการทุจริต
เกณฑ_ระดับการประเมิน มี 7 ระดับ ดังนี้
ผลคะแนน 95 – 100 คะแนน ระดับ AA
ผลคะแนน 85 – 94 คะแนน ระดับ A
ผลคะแนน 75 – 84 คะแนน ระดับ B
ผลคะแนน 65 – 74 คะแนน ระดับ C
ผลคะแนน 55 – 64 คะแนน ระดับ D
ผลคะแนน 50 – 54 คะแนน ระดับ E
ผลคะแนน 0 – 49 คะแนน ระดับ F
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนทับปุดวิทยา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ปBงบประมาณ 2563
2.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน_ใน
ภาพรวม ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปTงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได`คะแนนรอยละเฉลี่ย 81.29
ซึ่งถือ ว3ามีคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานอยูใน B (Good) โดย ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน`าที่ได`
คะแนนสงสุด ร`อยละเฉลี่ย 96.25
2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปT
งบประมาณ 2563 โดยภาพรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 81.65 คะแนน ซึ่งถือว3ามีคุณธรรมและความโปร3งใส
ใน การเนินงาน ระดับ B เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว3า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน`าที่และตัวชี้วัดการใช`อำนาจ ได`
คะแนน เท3ากับร`อยละ 100 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการแก`ไขปxญหาการทุจริต ได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 99.45
ตัวชี้วัดการใช` ทรัพย_สินของทางราชการ ได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 97.80 ตัวชี้วัดการใช`งบประมาณ ได`คะแนน
เท3ากับร`อยละ 95. 38 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 86.22 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการ

ทำงาน ได`คะแนนเท3ากับ ร`อยละ 83.83 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 77.58
ตัวชี้วัดการเป}ดเผยข`อมูล ได` คะแนนเท3ากับร`อยละ 74.13 และ ตัวชี้วัดการปaองกันการทุจริต ได`คะแนน
เท3ากับร`อยละ 62.50
2.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนทับปุดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนองที่ผ3านมา สรุปได`ดังนี้
ปTงบประมาณ พ.ศ. 2563
50

ผลคะแนน ITA พัฒนาการ
-

ผลต3างของคะแนน ITA
-

3. การวิเคราะห-ขQอมูล
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจำปTงบประมาณ 2563 มีผลการวิเคราะห_ข`อมูลในแต3ละ
ตัวชี้วัดที่แสดง ให`เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต`องพัฒนาไว`ดังต3อไปนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได`คะแนนมากกว3าร`อยละ 90) จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน`าที่ โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 100 เปrนคะแนนจากการ ประเมินการรับรู`ของบุคลากรภายใน
หน3วยงานต3อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน3วยงานของตนเอง ในประเด็นที่ เกี่ยวข`องกับการปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร3งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ ตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดไว`
สะท`อนให`เห็นว3า หน3วยงานมีแนวโน`มการดำเนินงานที่เปrนไปตาม หลักการความโปร3งใสและมี มาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน แต3อย3างไรก็ดีหน3วยงานควรให`ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรใน การ
ให`บริการแก3ผู`มาติดต3อทั่วไปกับผู`มาติดต3อที่รู`จักกันเปrนส3วนตัวอย3าง เท3าเทียมกัน
(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช`อำนาจโดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 100 เปrนคะแนนจากการประเมิน การ
รับรู`ของบุคลากรภายในหน3วยงานต3อการใช`อำนาจของผู`บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข`องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให`สิทธิประโยชน_ต3าง ๆ ซึ่งจะต`อง
เปrนไป อย3างเปrนธรรมและไม3เลือกปฏิบัติ เห็นได`ว3าบุคลากรภายในหน3วยงานมีความเชื่อมั่นต3อการใช`อำนาจ
ของ ผู`บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงานปรากฏดังผลงานต3าง ๆ ที่โรงเรียนได`รับ
(3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก`ไขปxญหาการทุจริต โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 99.45 เปrนคะแนน จาก
การประเมินการรับรู`ของบุคลากรภายในหน3วยงานต3อการแก`ไขปxญหาการทุจริตของหน3วยงานใน ประเด็นที่
เกี่ยวข`องกับการให`ความสำคัญของผู`บริหารสูงสุดในการต3อต`านการทุจริตอย3างจริงจัง โดยหน3วยงาน มีการ
จัดทำ แผนงานด`านการปaองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให`เกิดการแก`ไขปxญหาการทุจริตอย3างเปrน
รูปธรรม
(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช`ทรัพย_สินของทางราชการ โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 97.80 เปrน คะแนน
จากการประเมินการรับรู`ของบุคลากรภายในหน3วยงานต3อการใช`ทรัพย_สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข`องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย_สินของราชการของหน3วยงาน ไปเปrนของตนเอง

หรือนำไป ให`ผู`อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย_สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน3วยงานที่ชัดเจนโดยการ ทำบันทึกข`อความเสนอผู`บริหารก3อนนำทรัพย_สินของทางราชการ ไปใช` และการ
ยืมโดยบุคคลภายนอกหน3วยงาน ซึ่ง หน3วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน และ สะดวก เห็นได`
ว3า หน3วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช`ทรัพย_สินของราชการที่ถูกต`องเพื่อให` บุคลากรภายใน
ได`รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการใช`ทรัพย_สินของราชการ จัดทำบัญชี
ทรัพย_สินของหน3วยงานรายงานเสนอผู`บริหารเมื่อสิ้น ปTงบประมาณ
(5) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช`งบประมาณ โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 95.38 เปrนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู`ของบุคลากรภายในหน3วยงานต3อการดำเนินการต3าง ๆ ของหน3วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข`อง
กับการ ใช`จ3ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต3การจัดทำแผนการใช`จ3ายงบประมาณประจำปTและเผยแพร3 อย3าง
โปร3งใสไปจนถึง ลักษณะการใช`จ3ายงบประมาณของหน3วยงานอย3างคุ`มค3า เปrนไปตามวัตถุประสงค_และไม3 เอื้อ
ประโยชน_แก3ตนเองหรือ พวกพ`อง การเบิกจ3ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต3าง ๆ เช3น ค3าวัสดุอุป กรณ_หรือ
ค3าเดินทางฯลฯ ตลอดจน กระบวนการจัดซื้อจัดจ`างและการตรวจรับพัสดุ เห็นได`ว3าหน3วยงานให`ความสำคัญ
จัดทำเอกสารขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ`างอย3างถูกต`องตามระเบียบพัสดุ เป}ดโอกาสให`บุคลากรภายในมีส3วนร3วม
ในการตรวจสอบการใช`จ3ายงบประมาณ ของหน3วยงานตนเองได`
3.2 จุดที่ตQองพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ไดQคะแนนต่ำกว7ารQอยละ 90) จำนวน 5 ตัวชวัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 86.22 เปrน คะแนนจาก การ
ประเมินการรับรู`ของผู`รับบริการ ผู`มาติดต3อ หรือผู`มีส3วนได`ส3วนเสียของหน3วยงานต3อคุณภาพการดำเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข`องกับการปฏิบัติหน`าที่ของเจ`าหน`าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กำหนดไว` อย3างเคร3งครัด เห็นได`ว3าประชาชนหรือผู`รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของ
หน3วยงานว3ายึดหลัก ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว` มีการให`ข`อมูลที่ชัดเจนแก3ผู`รับบริการ
ไม3นำผลประโยชน_ของพวก พ`องอยู3เหนือผลประโยชน_สาธารณะ และไม3พบว3าไม3มีการเรียกรับ สินบน
หน3วยงานมีการเผยแพร3ผลงานและข`อมูลสา ธารระอย3างชัดเจน เข`าถึงง3าย ไม3ซับซ`อน มีช3องทางที่ หลากหลาย
การบริการมีความโปร3งใส มีวิธีการและขั้นตอนการ ทำงานทเป}ดโอกาสให`ผู`รับบริการ หรือผู`มีส3วน ได`ส3วนเสีย
เข`ามามีส3วนร3วมในการปรับปรุงการดำเนินการ
(2) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 83.83 เปrนคะแนนจาก การ
ประเมินการรับรู`ของผู`รับบริการ ผู`มาติดต3อหรือผู`มีส3วนได`ส3วนเสียของหน3วยงานต3อการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็ น ที ่ เ กี ่ ย วข` อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหน3 ว ยงาน ทั ้ ง การปฏิ บ ั ต ิ ง านของเจ` า หน` า ที ่ แ ละ
กระบวนการ ทำงานของ หน3วยงานให`ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช`ในการดำเนินงานเพื่อให`เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่ง หน3วยงานควรมีกระบวนการเป}ดโอกาสให`ผู`รับบริการหรือผู`มาติดต3อเข`ามา
มีส3วนร3วมในการปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานเพื่อให`สอดคล`องกับความต`องการด`วย
(3) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 77.58 เปrนคะแนนจาก
การประเมินการรับรู`ของผู`รับบริการ ผู`มาติดต3อ หรือผู`มีส3วนได`ส3วนเสียของหน3วยงานต3อประสิทธิภาพการ

สื่อสารใน ประเด็นที่เกี่ยวข`องกับการเผยแพร3ข`อมูลของหน3วยงานในเรื่องต3าง ๆ ต3อสาธารณชนเห็นได`ว3า
หน3วยงานให` ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน3วยงานและข`อมูล ที่สาธารณชนที่ควร
รับทราบ มีการจัดทำ ปaายประชาสัมพันธ_ต3าง ๆ เผยแพร3บริเวณหน`าโรงเรียน การให`ข`อมูล ผ3านระบบสาระ
สนเทศทาง http://tpw.ac.th ทาง facebook ทางแอปพลิ เ คชั ่ น Line รวมทั ้ ง การจั ด ให` ม ี ช 3 อ งทางให`
ผู`รับบริการ ผู`มาติดต3อ หรือผู`มีส3วนได`ส3วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช`
บริการ นอกจากนี้หน3วยงานยังมีการสร`างการรับรู`เกี่ยวกับ การจัดให`มีช3องทางให`ผู`มาติดต3อราชการสามารถ
ร`องเรียนการทุจริตของเจ`าหน`าที่ในหน3วยงานด`วย ซึ่งจะสะท`อนถึง การสื่อสารกับผู`รับบริการ ผู`มา ติดต3อ หรือ
ผู`มีส3วนได`ส3วนเสียอย3างมีประสิทธิภาพตัว
(4) ตัวชี้วัดที่ 9 การเป}ดเผยข`อมูล โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 74.13 เปrนคะแนนจากการ
เผยแพร3ข`อมูลที่เปrนปxจจุบันบนเว็บไซต_ของหน3วยงาน เพื่อเป}ดเผยข`อมูลต3าง ๆ ของหน3วยงานให` สาธารณชน
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข`อมูลพื้นฐาน ได`แก3 ข`อมูลพื้นฐาน ข3าวประชาสัมพันธ_ และการ ปฏิสัมพันธ_ข`อมูล
(2) การ บริหารงาน ได`แก3 แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให`บริการ (3) การบริหาร เงินงบประมาณ
ได`แก3 แผนการ ใช`จ3ายงบประมาณประจำปT และการจัดซื้อจัดจ`างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได`แก3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ_ การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (5) การส3งเสริมความ โปร3งใสใน
หน3วยงาน ได`แก3 การจัดการเรื่องร`องเรียน การทุจริต และการเป}ดโอกาสให`เกิดการมีส3วนร3วม ซึ่งการ เผยแพร3
ข`อมูลในประเด็นข`างต`นแสดงถึงความโปร3งใสใน การบริหารงานและการดำเนินงานของหน3วยงาน ควร มีการ
พัฒนาคู3มือการปฏิบัติงาน คู3มือการให`บริการ การแสดง ข`อมูลสถิติการให`บริการต3างๆ ของหน3วยงานให`มี
ความชัดเจนมากขึ้น
(5) ตัวชี้วัดที่ 10 การปaองกันการทุจริต โดยรวมได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 62.50 เปrนคะแนนจาก การ
เผยแพร3ข`อมูลที่เปrนปxจจุบันบนเว็บไซต_ของหน3วยงาน เพื่อเป}ดเผยการดำเนินการต3าง ๆ ของหน3วยงานให`
สาธารณชนได`รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อปaองกันการทุจริต ได`แก3 เจตจำนงสุจริตของผู`
บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปaองกันการทุจริต การเสริมสร`างวัฒนธรรมองค_กร และแผนปฏิบัติการ
ปaองกันการ ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปaองกันการทุจริต ได`แก3 มาตรการภายในเพื่อส3งเสริมความ
โปร3งใสและปaองกัน
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร3ข`อมูลในประเด็นข`างต`นแสดงถึงความพยายามของหน3วยงานที่จะปaองกัน
การทุจริตใน หน3วยงานให`ลดน`อยลงหรือไม3สามารถเกิดขึ้นได` ควรมีการแสดงข`อมูล ต3างๆ ให`เปrนปxจจุบันเพื่อ
นำไปสู3การจัดทำ มาตรการส3งเสริมความโปร3งใสและมีการกำกับติดตามการนำไปสู3การปฏิบัติอย3างเปrน
รูปธรรม

4. ขQอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสในการดำเนินงานของหน7วยงาน
4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู`มีส3วนได`ส3วนเสียภายใน (Internal) ได`คะแนนเฉลี่ย
29.56 จาก 30.00 เท3ากับร`อยละ 98.53 อยู3ในระดับ AA บ3งชี้ให`เห็นว3าหน3วยงานมีการดำเนินงานที่เปrนไปตาม
หลักการความโปร3งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว`อย3างเคร3งครัด
และ เปrนไปอย3างเท3าเทียมกัน ไม3ว3าจะเปrนผู`มาติดต3อทั่วไปหรือผู`มาติดต3อที่รู`จักกันเปrนการส3วนตัว ปฏิบัติงาน
อย3างมุ3งมั่น เต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบต3องานในหน`าที่ ไม3มีการเรียกรับเงิน ทรัพย_สินหรือประโยชน_
อื่น ๆ ของบุคลากร โดยบุคลากรมีความเชื่อมั่นและแสดงความไว`วางใจต3อการ บริหารงานของผู`บริหารที่มุ3งสู3
การปaองกันและปราบปราม การทุจริตอย3างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเปrนประเด็นในการพัฒนาสำหรับ
หน3วยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช` งบประมาณ 1) ท3านรู`เกี่ยวกับแผนการใช`จ3าย (1) ประชุมชี้แจง แผนการใช`จ3าย
งบประมาณประจำปT ของ
งบประมาณประจำปT โดยแสดง
สถานศึกษาของท3านมากน`อย
รายละเอียด
เพียงใด
ให`บุคลากรภายในหน3วยงาน
ทราบ
4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู`มีส3วนได`ส3วนเสียภายนอก (External) ได`คะแนน
เฉลี่ย 24.76 จาก 30.00 เท3ากับร`อยละ 82.53 อยู3ในระดับ B บ3งชี้ให`เห็นว3าประชาชนหรือผู`รับบริการมีความ
เชื่อมั่นใน คุณภาพการดำเนินงานของหน3วยงานว3ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว`
โดยมีการให`ข`อมูลที่ ชัดเจนแก3ผู`รับบริการอย3างตรงไปตรงมา ไม3นำผลประโยชน_ของพวกพ`องอยู3เหนือ
ผลประโยชน_สาธารณะ และไม3พบว3า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เปrนเงิน ทรัพย_สิน และผลประโยชน_ อื่น ๆ ที่
อาจคำนวณเปrนเงินได` สิ่งที่ควรเปrนประเด็นใน การพัฒนาสำหรับหน3วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 8 การ ปรับปรุงระบบ 1) เป}ดโอกาสให`ผู`รับบริการ ผู`มา (1) เป}ดโอกาสให`ผู`รับบริการ หรือ
การ ทำงาน
ติดต3อ หรือผู`มีส3วนได`ส3วนเสีย เข`า ผู`มีส3วนได` ส3วนเสียเข`ามามีส3วน
ไป มีส3วนร3วมในการปรับปรุง
ร3วมในการปรับปรุงการ
พัฒนาการ ดำเนินงาน / การ
ดำเนินงานการบริการให`เกิดความ
ให`บริการของ หน3วยงาน
โปร3งใสมี วิธีการและขั้นตอนการ
(2) การปรับปรุงคุณภาพการ
ทำงานให`ดีขึ้น
ปฏิบัติงาน/การให`บริการ

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเป}ดเผยข`อมูลสาธารณะ (OIT) ได`คะแนนเฉลี่ย 27.33 จาก
40.00 เท3ากับร`อยละ 68.33 อยู3ในระดับ C บ3งชี้ให`เห็นว3า หน3วยงานต`องมีการพัฒนาการวางระบบเพื่อเป}ดเผย
ข`อมูลต3าง ๆ ของหน3วยงานให`สาธารณชนได`รับทราบอย3างเปrนปxจจุบัน บนเว็บไซต_ของสถานศึกษา เพื่อแสดง
ถึงความ พยายามของหน3วยงานที่จะปaองกันการทุจริตในหน3วยงานให`ลดน`อยลงหรือไม3สามารถเกิดขึ้นได`ใน
การดำเนินงานในด`านความโปร3งใสแก3ส3วนราชการอื่น ๆ ได` อย3างไรก็ดีสิ่งที่ควรเปrนประเด็นในการพัฒนา
สำหรับหน3วยงาน มี รายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 9 การเป}ดเผย ข`อมูล
(1) การให`บริการ
(1) จัดทำคู3มือ แนวทางการ
- คู3มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติที่ ผู`รับบริการหรือมาติดต3อ
ให`บริการ ยังมีไม3ครบทุกด`าน
กับสถานศึกษาใช` เปrนข`อมูลใน
และข`อมูลไม3เปrน ปxจจุบัน
การขอรับบริการด`านต3างๆ ของ
- ข`อมูลเชิงสถิติการให`บริการยัง โรงเรียน
ไม3 เปrนปxจจุบัน
(2) จัดทำข`อมูลสถิติการใช`บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ
ให`มีความ ชัดเจน และเปrน
- แผนการใช`จ3ายเงินงบประมาณ ปxจจุบัน
รายงานไม3ครบถ`วนในเรื่องของ (3) ปรับปรุงข`อมูลแผนการจัดซื้อ
ความก`าวหน`าการใช`จ3าย
จัดจ`างให` สอดคล`องตาม
งบประมาณ
รายละเอียดที่กำหนด
(5) การส3งเสริมความโปร3งใส
(4) จัดทำรายงานแสดง
- ยังจัดทำรายงานการเป}ดโอกาส ความก`าวหน`าการ ใช`จ3าย
ให`เกิดการมีส3วนร3วม ไม3ชัดเจน งบประมาณ ให`ครบถ`วนถูกต`อง
ถูกต`อง
(5) จัดทำรายงานผลการร3วม
วางแผน การ ร3วมดำเนินการ3วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประเมินผล ให`มีความชัดเจน
ทุกครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 10 การปaองกันการ
(1) การดำเนินการเพื่อปaองกัน
(1) ดำเนินการจัดทำรายงานการ
ทุจริต
การ ทุจริต
ดำเนินงาน หรือกิจกรรมเพื่อ
- การแสดงการดำเนินการหรือกิจ ปaองกันการทุจริตอย3าง จริงจัง
กรรที่แสดงถึงการมีส3วนร3วมของ สรุปข`อมูลการดำเนินงาน การ
ผู`บริหารยังไม3ชัดเจน
ปรับปรุงพัฒนา เพื่อนำไปใช`เปrน
- ขาดหลักฐานการดำเนินการเพื่อ ฐานข`อมูล ในการดำเนินงานในปT
จัดการความเสี่ยงการทุจริต เช3น ต3อไป

หนังสือเชิญประชุม คำสั่ง วาระ
การ ประชุม และรายงานการ
ประชุม เผยแพร3ต3อสาธารณะชน
(2) มาตรการภายในเพื่อปaองกัน
การ ทุจริต

(2) จัดทำรายงานข`อมูลการ
ดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง
การทุจริต หนังสือเชิญ ประชุม
คำสั่ง วาระการประชุม และ
รายงานการประชุม เผยแพร3ต3อ
สาธารณะ ชนสร`างมาตรการ
ภายในเพื่อปaองกันการ ทุจริต
เผยแพร3ต3อสาธารณะชนผ3าน
ช3องทาง ต3าง ๆ ของทางโรงเรียน
(2) สร`างมาตรการภายในเพื่อ
ปaองกันการ
ทุจริต

5. ประเด็นที่จะต`องพัฒนาเนื่องจากได`คะแนนต่ำสุด คือตัวชี้วัดที่ 10 การปaองกันการทุจริต ซึ่งได`
คะแนน เท3ากับร`อยละ 62.50 และตัวชี้วัดที่ 9 การเป}ดเผยข`อมูล ซึ่งได`คะแนนเท3ากับร`อยละ 74.13 ซึ่ง
ประเมิน จากการเป}ดเผยข`อมูลสาธารณะ มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเป}ดเผย ข`อมูล
(1) ข`อมูลพื้นฐาน ได`แก3 ข`อมูลพื้นฐาน ข3าว
74.13
ประชาสัมพันธ_ และการปฏิสัมพันธ_ข`อมูล (2) การ
บริหารงาน ได`แก3แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน
และการให`บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได`แก3 แผนการใช`
จ3ายงบประมาณประจำปT และ การจัดซื้อจัดจ`าง
หรือการจัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได`แก3
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ_การบริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
(5) การส3งเสริมความโปร3งใสในหน3วยงาน ได`แก3
การจัดการเรื่องร`องเรียนการทุจริต
และการ เป}ดโอกาสให`เกิดการมีส3วนร3วม

ผลการประเมินข`างต`นชี้ให`เห็นว3า สิ่งทีควรพัฒนาเพื่อให`หน3วยงานได`คะแนนดีขึ้น และหน3วยงาน ควร
ให`ความสำคัญมากขึ้น คือการเป}ดเผยข`อมูลการจัดทำข`อมูลให`เปrนระบบเปrนปxจจุบันประกอบด`วย (1) ข`อมูล
พื้นฐาน ได`แก3 ข`อมูลพื้นฐาน ข3าวประชาสัมพันธ_ และการปฏิสัมพันธ_ข`อมูล(2) การบริหารงาน ได`แก3 แผน
ดำเนินงาน การปฏิบัติงานและการให`บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได`แก3 แผนการใช`จ3ายงบประมาณ
ประจำปT และการ จัดซื้อจัดจ`างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได`แก3 นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล และหลักเกณฑ_การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส3งเสริมความโปร3งใสในหน3วยงาน ได`แก3 การจัดการเรื่องร`องเรียน
การทุจริตและการเป}ดโอกาสให`เกิดการมีส3วนร3วมการปaองกันการทุจริต ประกอบด`วย (1) การดำเนินการเพื่อ
ปaองกันการทุจริต ได`แก3 เจตจำนงสุจริตของผู`บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปaองกันการทุจริต การ
เสริมสร`างวัฒนธรรมองค_กรและแผนปฏิบัติการปaองกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพื่อปaองกันการทุจริต
ได`แก3 มาตรการภายในเพื่อส3งเสริมความโปร3งใสและปaองกันการทุจริต

