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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมลู ผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหนว่ยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อ แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ
ดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูลและ (10) 
การป้องกันการ ทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ 
ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ท่ีเป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของ หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
รอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ หวัง เป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้
ร่วมกันขับเคล่ือนการดำเนินงาน ภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการ
ผลักดันกลไกในการป้องกันการ ทุจริตของประเทศซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐและส่งผลต่อการยกระดับค่า ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของ
ประเทศไทยให้มีอันดับ และผลคะแนนท่ีดี ยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
       โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  

                                                กรกฎาคม 2564 
 
 



1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปรง่ใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)" ปัจจุบัน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ 
สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือ
เป็น การยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ใน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการดำเนินงานของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การ ดำเนินงานของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประจำปงีบประมาณ 2563 โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 82.82 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ B เมื่อพิจารณา
ตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใช้
งบประมาณ เท่ากับร้อยละ 90.58  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.5  ตัวชี้วัดการการ
ใช้อำนาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.39  ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 78.22  
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 76.02    ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ    
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.66  ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.46    
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.6      ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร  ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 67.4      

 

3.การวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดท่ี
จะต้องพัฒนา ไว้ดังต่อไปนี ้

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดท่ี 9 เปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการประเมินการ 

เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน 
ได้รับทราบ   ใน 5 ประเด็น คือ 1.ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ 
ข้อมูล 2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3. การบริหารเงิน 



งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4.การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5. การส่งเสริมความ 
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ 
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

(2) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.58 เป็นคะแนนจากการประเมิน การ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลา ท่ี
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ี 
รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน 
ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงนิ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระ
สำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

(3) ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.5 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การ เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ 
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 1.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของ 
ผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ 
การป้องกันการทุจริต และ 2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ 
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการ 
ประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการ 
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

(4) ตัวชี้วัดท่ี 3  การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.39  เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้
ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง 
เป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อำนาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัว 
ของผู้บังคับบัญชาหรือทำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจ 
เกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

(5) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.22 เป็นคะแนนจากการ
ประเมิน การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการ
ดำเนินงาน ใน ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ี กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้



ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงานท่ี จะต้องคำนึงงถงึประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคล
ใดบุคคล หนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

(6) ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.02 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ี 
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง 
ทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมไปถึงการประเมนิเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานท่ีจะต้องทำให้การทุจริต 
ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น 
การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวงั ตรวจสอบการทุจริต 
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป 
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต 

(7) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้ คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.66 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ 
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให ้
ผู้อื่นและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย 
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหนว่ยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนญุาตท่ีชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้ 
บุคลากรภายในได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

(8) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.46 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ 
ทำงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ 
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ท้ังนี้นอกจากหน่วยงานจะต้อง 
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความ 
โปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 



(9) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.6 เป็นคะแนนจากการประเมินการ 
รับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปแีละเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส ไป จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อ
ประโยชน์ แก่ตนเองหรือพวกพอ้ง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา 
ค่า วัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
นอกจากนี้ ยังให้ ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้ 

(10) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.4 เป็นคะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสารใน 
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การให้บริการ 
และมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี 
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการส่ือสารกับ 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน 

เท่ากับร้อยละ 23.71 บ่งช้ีให้เห็นว่าโรงเรียนมีแนวโน้มการดำเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี 
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนมากมีความเช่ือมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงาน 
ของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการ 
พัฒนาสำหรับสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นทีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 10 
การป้องกัน 
การ ทุจริต 

(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจำนง สุจริตของผู้บริหารการประเมินความเส่ียง 
เพื่อการป้องกัน การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กร และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

(1) ปรับปรุงระบบให้แสดงเนื้อหา 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
(2) ปรับปรุงระบบให้แสดงการ 
ดำ เนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดง
ถึง การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุด คนปัจจุบัน 

 



4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน 
เท่ากับร้อยละ 21.61 บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความค่อนข้างเช่ือมั่นในคุณภาพการดำเนินงาน
ของ โรงเรียนว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่
ผู้รับบริการ อย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามี
การเรียกรับ สินบนทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี ส่ิงท่ี
ควรเป็นประเด็น ในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นทีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 7 
ประสิทธิภาพ 
การส่ือสาร 

(1)การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 
เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่ 
จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
(2)การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความ 
บริการ คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ 
ให้บริการ และมี การช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัย 
ได้อย่างชัดเจน 

(1) ปรับปรุงระบบการเผยแพร่
ผ่าน ช่องทางท่ีหลากหลาย 
(2) ปรับปรุงระบบการรับคำติชม 
และความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียหรือผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ 

 
 4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.5 
บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบท่ีดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ 
สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใส 
แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ดีส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นทีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 9 
การ เปิดเผย
ข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน การเปิดเผยข้อมูลบุคลากรใน 
สถานศึกษา ซึ่งมีการโยกย้ายบุคลากรบ่อยครั้ง  
(2) การบริหารงาน - การเปิดเผยข้อมูล E-service ไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีกำหนด  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ การเปิดเผยข้อมูล 
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุ 
ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีกำหนด 

(1) พัฒนาระบบให้มีการอัพเดต 
ข้อมูลบุคลากร  
(2) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E 
service ให้สอดคล้องตาม 
รายละเอียดท่ีกำหนด  
(3) ปรับปรุง ข้อมูลแผนปฏิบัติ
การ การจัดซื้อจัด จ้างหรือ
แผนการ จัดหาพัสดุให้ สอดคล้อง
ตาม รายละเอียดท่ี กำหนด 

 



5. ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือตัวชี้วัดท่ี 7  ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ซึ่งได้ คะแนน
เท่ากับร้อยละ 67.4 ประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ผลการประเมินข้างต้น ช้ีให้เห็นว่า ส่ิงท่ีควรพัฒนาเพื่อให้สถานศึกษาได้คะแนนดีขึ้น 
คือ สถานศึกษาควรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำ
ติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการและมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน 
6.ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน ให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐผ่านส่ือ 
สังคม ออนไลน์หรือส่ือ 
สารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐผ่านส่ือ 
สังคม ออนไลน์หรือส่ือ 
สารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

-แต่งต้ังคณะกรรมการ  
-ประชุมคณะกรรมการ  
-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ ส้ิน 
ปีงบประมาณ 

(2)การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ ผู้มาใช้ 
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมี 
แนวทางในการ ให้ผู้มา 
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

(2)การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ ผู้มาใช้ 
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมี 
แนวทางในการ ให้ผู้มา 
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

(2)การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ ผู้มาใช้ 
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมี 
แนวทางในการ ให้ผู้มา 
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

-แต่งต้ังคณะกรรมการ  
-ประชุมคณะกรรมการ 
- ดำเนินงาน -รายงาน
ผลการ ดำเนินงาน 

 


