
 
 

รายงาน 

บทวิเคราะห 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของ ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา  ป พ.ศ. 2562 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียน ไมไดมุงเนนใหโรงเรียนท่ีเขารับ

การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือใหไดรับผลการประเมินท่ีสูงข้ึนเพียงเทานั้น แตมุงหวังใหโรงเรียนไดมีการปรับปรุงพัฒนา

ตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในโรงเรียน มีการดําเนินงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนตอ

ประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในโรงเรียน สงผลใหสามารถบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ตอไป 

จากการวิเคราะหผลของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียน  

ป พ.ศ. 2562 ของศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา  สามารถสรุปการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน  

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ. 2562 ท่ีผานมาพบวา OIT แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ประกอบดวยคําตอบ ใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

1. ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล  

2. ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  

แนวทางการประเมิน 

1. แหลงขอมูลในการประเมิน 

แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมินหนวยงานภาครัฐแตละหนวยงาน ประกอบไปดวย 3 แหลง ดังนี้ 

1.1 ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหนวยงานภาครัฐ ตั้งแตระดับผูบริหาร 

ผูอํานวยการ/หัวหนา ขาราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง/พนักงานจาง ท่ีทํางานใหกับ

โรงเรียนมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

1.2 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ

อ่ืนท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดตอตามภารกิจของโรงเรียน นับตั้งแตในป พ.ศ. 2562 เปน

ตนมา 

1.3 เว็บไซต หมายถึง เว็บไซตหลักของโรงเรียนท่ีใชในการสื่อสารตอสาธารณะ 
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2. เครื่องมือในการประเมิน 

2.1 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

2.2 แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

2.3 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

3. กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางข้ันต่ําไว  

3.2 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางข้ันต่ําไว 

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 ตัวช้ีวัด ท้ังหมด  3 เครื่องมือ 

  1. การปฏิบัติหนาท่ี 

  2. การใชงบประมาณ   

  3. การใชอํานาจ                                 

  4. การใชทรัพยสินของราชการ                

  5. การแกปญหาการทุจริต                                         

   

6. คุณภาพการดําเนินงาน 

  7. การใชงบประมาณ                     

  8. การใชอํานาจ                              

 

       9. การเปดเผยขอมูล                         

  10. การปองกันการทุจริต                           

แ บ บ วั ด ก า ร รั บ ผู มี 

สวนไดสวนเสียภายใน 

(แบบ IIT) 

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 เม่ือปงบประมาณ 2562 นั้น 

พบวา 

ศูนยเรียนรวมไผงามวิทยาเขารับการประเมินปแรก  ยังไมไดรับการประเมินจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา จึงทําใหไมมีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

 

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ศูนย

เรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและข้ันตอนดัง   ตอไปนี ้

1. ศึกษายุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนบูรณาการปองกัน ปราบปราม      

การทุจริต และประพฤติมิชอบ ทบทวนขอมูลและบริบทตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือ

พิจารณาใหความเห็นชอบ 
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4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริม

สราง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา    ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ศูนยเรียนรวม

โรงเรียนไผงามวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

6. ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีไดรับ

ความเห็นชอบ 

7. ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา   รายงานผลการเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับ การโอนจัดสรรจาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามชองทางและระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานกําหนด 

 

การขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ของศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา ในป 

2563 ในระยะแรก โดยแบงตามแบบการประเมิน (ITA) 

1.แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) การแกไขปญหาการทุจริต มีขอเสนอแนะดังนี้ 

โรงเรียนตองมีแผนหรือมาตรการปองกันการทุจริตอยางมีคุณภาพ จัดทํามาตรการใน         

การปองกันปญหาการทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทุจริต รวมถึง

ใหนําขอเสนอแนะของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานของทานใหชัดเจน 

2.แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  การปรับปรุงระบบการทํางาน มีขอเสนอแนะ

ดังนี้ 

โรงเรียนตองมีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop 

service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ี   

3.แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) การเปดเผยขอมูล มีขอเสนอแนะดังนี้ 

โรงเรียนตองจัดทําเว็บไซตโรงเรียน โดยตองนําขอมูลตางๆ ลงใหครบถวน เชน ขอมูลพ้ืนฐานของ

โรงเรียน  แผนดําเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะตองมีการตรวจสอบและตออายุเว็บไซตใหทัน
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กําหนดเวลา พรอมท่ีจะเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทําชองทาง E-SERVICE ใหแกผูรับบริการ 

สามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงานผานชองทางเว็ปไซตได 

 โดยมอบหมายบุคคลผูรับผิดชอบ แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  ดังนี้ 

ขอ ขอมูล ผูรับผิดชอบ 

O1 โครงสราง นายสิริวัฒน  หลูโน 

O2 ขอมูลผูบริหาร นายสิริวัฒน  หลูโน 

O3 อํานาจหนาท่ี นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล 

นางดวงเดือน  จิตรกลา 

O4 แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา นายสิริวัฒน  หลูโน 

O5 ขอมูลการติดตอ นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล 

O6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ 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 

คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝายงบประมาณ 

คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝายบริหารท่ัวไป 

คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝายบริหารงานบุคคล 

นายสิริวัฒน  หลูโน 

นางสณิุสา  ระวังใจ 

นางวิชชุดา  อาวรณ 

นางปยมณฑ  มณฑา 
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ขอ ขอมูล ผูรับผิดชอบ 

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ นางวิชชุดา  อาวรณ 

นายลิขิต  ระวังใจ 

O15 ขอมูลสถิติการใหบริการ นายเศกสรรค  อิทธิผล 

O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ นายสิริวัฒน  หลูโน 

นางสาวสุพรรษา  ชมภู 

O17 E-service นางชนนิกานต  แสนปญญา 

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจาํป นางสุณิสา  ระวังใจ 

นายสิริวัฒน  หลูโน 

O19 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ รอบ 6 เดือน นางสุณิสา  ระวังใจ 

นายสิริวัฒน  หลูโน 

O20 รายงานผลการใชงบประมาณประจําป นางสุณิสา  ระวังใจ 

นายสิริวัฒน  หลูโน 

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสด ุ นางสาวรุจิรา  อักษร 

นายศุภชัย  พิสสมัย 

O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ นางสาวรุจิรา  อักษร 

นายศุภชัย  พิสสมัย 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน นางสาวรุจิรา  อักษร 

นายศุภชัย  พิสสมัย 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายป นางสาวรุจิรา  อักษร 

นายศุภชัย  พิสสมัย 

O25 นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล นางปยมณฑ  มณฑา 

นางดวงเดือน  จิตรกลา 

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นางปยมณฑ  มณฑา 

นางดวงเดือน  จิตรกลา 

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางปยมณฑ  มณฑา 

นางดวงเดือน  จิตรกลา 
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ขอ ขอมูล ผูรับผิดชอบ 

O28 รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป นางปยมณฑ  มณฑา 

นางดวงเดือน  จิตรกลา 

O29 แนวปฏิบัติการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ นางศุภพร  ทิศใหม 

นางสาวจินตนา  ปนดี 

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ นางชนนิกานต  แสนปญญา 

O31 ขอมูลเชิงสถิตเิรื่องรองเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบประจําป นางชนนิกานต  แสนปญญา 

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเหน็ นางชนนิกานต  แสนปญญา 

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม นางศุภพร  ทิศใหม 

นางสาวจินตนา  ปนดี 

O34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร นายสิริวัฒน  หลูโน 

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร นายสิริวัฒน  หลูโน 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป นายอุดม  แหลมจริง 

O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต นายอุดม  แหลมจริง 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร นายชยันต  ตื้อใจมา 

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป นางสาวพิมพาพร  วังทา 

นายวิทูร  ปนตา 

O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป  

รอบ 6 เดือน 

นางสาวพิมพาพร  วังทา 

นายวิทูร  ปนตา 

O41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป นางสาวพิมพาพร  วังทา 

นายวิทูร  ปนตา 

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน นางสาวเพ็ญศรี  แตมคลอง 

นางวราภรณ  วงศดวงใส 

นายกําพล  คําปา 

O43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 

นางสาวเพ็ญศรี  แตมคลอง 

นางวราภรณ  วงศดวงใส 

นายกําพล  คําปา 
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โดยกําหนดแนวทางการดําเนินการและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน         

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ศูนยเรียนรวมโรงเรียน

ไผงามวิทยา  ประจําป 2563 ดังนี ้

1.แตงตั้งเจาหนาท่ีกํากับตัวชี้วัด/ประเด็นการประเมินการดําเนินงาน/การบริหารองคกร

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ศูนยเรียนรวมโรงเรียนไผงามวิทยา 

2.ครูและบุคลากรผูรับผิดชอบงานตามท่ีไดรับมอบหมายและดําเนินการใหทันตามกรอบ

ระยะเวลา โดยคณะทํางานมีหนาท่ี ดังนี้ 

1) นําขอมูลท่ีตนเองรับผิดชอบสงใหเจาหนาท่ี IT เพ่ือลงเผยแพร 

ในเว็บไซตของโรงเรียน 

2) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานตองเขาไปตรวจดูขอมูลในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบ 

ในเว็บไซตของโรงเรียนวามีอยูและเปนปจจุบัน 

3) มอบหมายใหฝายเลขานุการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส เขาไปตรวจดูขอมูลติดตาม ท้ังหมดใหเปนปจจุบัน และรายงานประธานเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานทราบ 

4) ใหฝายเลขานุการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ แจง

คณะทํางานทราบถึงผลความคืบหนาในการประชุมแตละครั้ง  
 

 

 

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


