รายงาน
บทวิเคราะห
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของ ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา ป พ.ศ. 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียน ไมไดมุงเนนใหโรงเรียนที่เขารับ
การประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อใหไดรับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเทานั้น แตมุงหวังใหโรงเรียนไดมีการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในโรงเรียน มีการดําเนินงานที่มุงใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในโรงเรียน สงผลใหสามารถบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ตอไป
จากการวิ เ คราะห ผ ลของการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย น
ป พ.ศ. 2562 ของศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา สามารถสรุปการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ที่ผานมาพบวา OIT แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ประกอบดวยคําตอบ ใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก
1. ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล
2. ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต
แนวทางการประเมิน
1. แหลงขอมูลในการประเมิน
แหลงขอมูลที่ใชในการประเมินหนวยงานภาครัฐแตละหนวยงาน ประกอบไปดวย 3 แหลง ดังนี้
1.1 ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหนวยงานภาครัฐ ตั้งแตระดับผูบริหาร
ผูอํานวยการ/หัวหนา ขาราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง/พนักงานจาง ที่ทํางานใหกับ
โรงเรียนมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
1.2 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ
อื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดตอตามภารกิจของโรงเรียน นับตั้งแตในป พ.ศ. 2562 เปน
ตนมา
1.3 เว็บไซต หมายถึง เว็บไซตหลักของโรงเรียนที่ใชในการสื่อสารตอสาธารณะ
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2. เครื่องมือในการประเมิน
2.1 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
2.2 แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
2.3 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
3. กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางขั้นต่ําไว
3.2 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางขั้นต่ําไว
3.3 เว็บไซตของหนวยงาน เก็บขอมูลจากเว็บไซตหลักของหนวยงานทุกหนวยงาน
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
เปนการนําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
เปนการนําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ Open data Integrity and Transparency Assessment
(OIT) เปนการดําเนินการโดยใหหนวยงานตอบคําถามในระบบ ITAS
5.กรอบการประเมิน ป 2562 จํานวน 10 ตัวชี้วัด ทั้งหมด 3 เครื่องมือ
1. การปฏิบัติหนาที่
2. การใชงบประมาณ
3. การใชอํานาจ
4. การใชทรัพยสินของราชการ

แ บ บ วั ด ก า ร รั บ ผู มี
สวนไดสวนเสียภายใน
(แบบ IIT)

5. การแกปญหาการทุจริต
6. คุณภาพการดําเนินงาน
7. การใชงบประมาณ
8. การใชอํานาจ
9. การเปดเผยขอมูล
10. การปองกันการทุจริต

แ บ บ วั ด ก า ร รั บ ผู มี
ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย
ภายนอก (แบบ EIT)
แบบตรวจการเปดเผย
ขอมูล(แบบ OIT)
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6. เกณฑระดับผลการประเมิน
1. การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ (IIT) 30%
2. การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ (EIT) 30%
3. การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ (OIT) 40%
7.ผลการประเมิน ITA ป 2562
ในการเขารวมงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา เมื่อปงบประมาณ 2562 นั้น
พบวา
ศูนยเรียนรวมไผงามวิทยาเขารับการประเมินปแรก ยังไมไดรับการประเมินจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จึงทําใหไมมีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ศูนย
เรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและขั้นตอนดัง ตอไปนี้
1. ศึกษายุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนบูรณาการปองกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ทบทวนขอมูลและบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ศูนย
เรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชกรอบแนวทาง ตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ศูนย
เรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
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4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริม
สราง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ศูนยเรียนรวม
โรงเรียนไผงามวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ไดรับ
ความเห็นชอบ
7. ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา รายงานผลการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ การโอนจัดสรรจาก
สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ตามชองทางและระยะเวลาที่ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้ น
พื้นฐานกําหนด
การขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ของศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา ในป
2563 ในระยะแรก โดยแบงตามแบบการประเมิน (ITA)
1.แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) การแกไขปญหาการทุจริต มีขอเสนอแนะดังนี้
โรงเรี ย นต อ งมี แ ผนหรื อ มาตรการป อ งกั น การทุ จ ริ ต อย า งมี คุ ณ ภาพ จั ด ทํ า มาตรการใน
การปองกันปญหาการทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทุจริต รวมถึง
ใหนําขอเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานของทานใหชัดเจน
2.แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) การปรับปรุงระบบการทํางาน มีขอเสนอแนะ
ดังนี้
โรงเรียนตองมีมาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop
service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
3.แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) การเปดเผยขอมูล มีขอเสนอแนะดังนี้
โรงเรียนตองจัดทําเว็บไซตโรงเรียน โดยตองนําขอมูลตางๆ ลงใหครบถวน เชน ขอมูลพื้นฐานของ
โรงเรียน แผนดําเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะตองมีการตรวจสอบและตออายุเว็บไซตใหทัน
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กําหนดเวลา พรอมที่จะเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทําชองทาง E-SERVICE ใหแกผูรับบริการ
สามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผานชองทางเว็ปไซตได
โดยมอบหมายบุคคลผูรับผิดชอบ แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ดังนี้
ขอมูล
ผูรับผิดชอบ

ขอ
O1

โครงสราง

นายสิริวัฒน หลูโน

O2

ขอมูลผูบริหาร

นายสิริวัฒน หลูโน

O3

อํานาจหนาที่

นางสาวปาริชาติ ขัตตระกูล
นางดวงเดือน จิตรกลา

O4

แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

นายสิริวัฒน หลูโน

O5

ขอมูลการติดตอ

นางสาวปาริชาติ ขัตตระกูล

O6

กฎหมายที่เกี่ยวของ

นายสิริวัฒน หลูโน

O7

ขาวประชาสัมพันธ

นายวรวิทย โคตรศรีหา
นายณัฐกิจ ผิวรวมชาติ

O8

Q&A

นางชนนิกานต แสนปญญา

O9

Social Network

นางชนนิกานต แสนปญญา
นายวรวิทย โคตรศรีหา
นายณัฐกิจ ผิวรวมชาติ

O10

แผนดําเนินงานประจําป

นายสิริวัฒน หลูโน
นางสาวสุพรรษา ชมภู

O11

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน ประจําป รอบ 6 เดือน

นายสิริวัฒน หลูโน
นางสาวสุพรรษา ชมภู

O12

รายงานผลการดําเนินงานประจําป

นายสิริวัฒน หลูโน
นางสาวสุพรรษา ชมภู

O13

คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝายวิชาการ

นายสิริวัฒน หลูโน

คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝายงบประมาณ

นางสุณิสา ระวังใจ

คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝายบริหารทั่วไป

นางวิชชุดา อาวรณ

คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝายบริหารงานบุคคล

นางปยมณฑ มณฑา
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ขอ
O14

ขอมูล
คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ

ผูรับผิดชอบ
นางวิชชุดา อาวรณ
นายลิขิต ระวังใจ

O15

ขอมูลสถิติการใหบริการ

นายเศกสรรค อิทธิผล

O16

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ

นายสิริวัฒน หลูโน
นางสาวสุพรรษา ชมภู

O17

E-service

นางชนนิกานต แสนปญญา

O18

แผนการใชจายงบประมาณประจําป

นางสุณิสา ระวังใจ
นายสิริวัฒน หลูโน

O19

รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

นางสุณิสา ระวังใจ
นายสิริวัฒน หลูโน

O20

รายงานผลการใชงบประมาณประจําป

นางสุณิสา ระวังใจ
นายสิริวัฒน หลูโน

O21

แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ

นางสาวรุจิรา อักษร
นายศุภชัย พิสสมัย

O22

ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

นางสาวรุจิรา อักษร
นายศุภชัย พิสสมัย

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

นางสาวรุจิรา อักษร
นายศุภชัย พิสสมัย

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายป

นางสาวรุจิรา อักษร
นายศุภชัย พิสสมัย

O25

นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล

นางปยมณฑ มณฑา
นางดวงเดือน จิตรกลา

O26

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นางปยมณฑ มณฑา
นางดวงเดือน จิตรกลา

O27

หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางปยมณฑ มณฑา
นางดวงเดือน จิตรกลา

7
ขอ
O28

ขอมูล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป

ผูรับผิดชอบ
นางปยมณฑ มณฑา
นางดวงเดือน จิตรกลา

O29

แนวปฏิบัติการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นางศุภพร ทิศใหม
นางสาวจินตนา ปนดี

O30

ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ

นางชนนิกานต แสนปญญา

O31

ขอมูลเชิงสถิตเิ รื่องรองเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบประจําป

นางชนนิกานต แสนปญญา

O32

ชองทางการรับฟงความคิดเห็น

นางชนนิกานต แสนปญญา

O33

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

นางศุภพร ทิศใหม
นางสาวจินตนา ปนดี

O34

เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร

นายสิริวัฒน หลูโน

O35

การมีสวนรวมของผูบ ริหาร

นายสิริวัฒน หลูโน

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป

นายอุดม แหลมจริง

O37

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

นายอุดม แหลมจริง

O38

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

นายชยันต ตื้อใจมา

O39

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป

นางสาวพิมพาพร วังทา
นายวิทูร ปนตา

O40
O41

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป นางสาวพิมพาพร วังทา
รอบ 6 เดือน

นายวิทูร ปนตา

รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป

นางสาวพิมพาพร วังทา
นายวิทูร ปนตา

O42

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน

นางสาวเพ็ญศรี แตมคลอง
นางวราภรณ วงศดวงใส
นายกําพล คําปา

O43

การดํ า เนิ น การตามมาตรการส ง เสริ มคุ ณ ธรรม และความโปร ง ใส นางสาวเพ็ญศรี แตมคลอง
ภายในหนวยงาน

นางวราภรณ วงศดวงใส
นายกําพล คําปา

8
โดยกํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น การและติ ด ตามการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ศูนยเรียนรวมโรงเรียน
ไผงามวิทยา ประจําป 2563 ดังนี้
1.แต งตั้ งเจ า หน า ที่กํากับ ตัว ชี้วัด/ประเด็น การประเมิน การดําเนิน งาน/การบริห ารองคก ร
ประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนิน งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา
2.ครู และบุ ค ลากรผู รับ ผิด ชอบงานตามที่ไดรับ มอบหมายและดํ าเนิน การให ทัน ตามกรอบ
ระยะเวลา โดยคณะทํางานมีหนาที่ ดังนี้
1) นําขอมูลที่ตนเองรับผิดชอบสงใหเจาหนาที่ IT เพื่อลงเผยแพร
ในเว็บไซตของโรงเรียน
2) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานตองเขาไปตรวจดูขอมูลในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ
ในเว็บไซตของโรงเรียนวามีอยูและเปนปจจุบัน
3) มอบหมายใหฝายเลขานุการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส เขาไปตรวจดูขอมูลติดตาม ทั้งหมดใหเปนปจจุบัน และรายงานประธานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานทราบ
4) ใหฝายเลขานุการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ แจง
คณะทํางานทราบถึงผลความคืบหนาในการประชุมแตละครั้ง

**********************************

