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คำนำ 

 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น 

เครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือ 

ตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและ 

ปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน 

ภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ 

สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็น 

เครือ่งมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ 

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการ 

ดำเนินงาน การป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อย

ประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 

 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

ผลการประเมินครั้งนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็น

ได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอีเล็กทรอนิกส์ของ

ตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ

ระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการ

ตรวจสอบอีกด้วย 

 

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 

       กันยายน  2564 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น 

เครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือ 

ตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและ 

ปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน 

ภาครัฐสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถ

อำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือใน

การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน การ

ป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

และการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับ

นำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 

 การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นับปีที่ 8 ของการดำเนินการที่ผ่านมา และเป็น 

ปีที่ 4 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ โดยการพัฒนาร่วมกันกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบกับ 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) 

ซึ่งนำมาใช้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมิน ITA ในรูปแบบ 

ปัจจุบันได้ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐได้เกิดความตระหนักในการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มี 

คุณธรรมและให้ความสำคัญกับความโปร่งใสขององค์กรของรัฐเป็นอย่างมากและครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ 

ไปทั่วประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ 

พัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความ 

สนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอีเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้ 

หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อ 

สาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 

  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 



74.30 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ C เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.16 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับร้อย

ละ 95.20   ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.79  ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุง

ระบบการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.63 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อย

ละ 89.45   ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.77  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้

ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.22 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อย

ละ 86.52 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 56.48 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 18.75 ตามลำดับ 

สรุปผลการประเมิน IIT ตัวชี้วดัที่ 1-10 แผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
 

 

เมื่อเปรียบเทียบและจัดกลุ่มตัวชี้วัดตามรูปแบบการประเมิน ได้แก่ การประเมินการรับรู้จากบุคลากร

ในหน่วยงานสถานศึกษา (IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5  การประเมินการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6-8 และการประเมินจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 พบ

ข้อมูลแสดงดังตารางต่อไปนี้ 

95.2
86.52

96.16
88.22 89.45 90.79 88.77 89.63

56.48

18.75
0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

แผนภูมิแสดงผลการประเมิน ITA
ปีงบประมาณ 2564

ตัวช้ีวัด 



 
 

3.การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่

จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จำนวน 8 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.16  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์             

ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำ

ในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ

บริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มี อำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่ม

หรือพวกพ้อง 

 (2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.20  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเองใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ

ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที ่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และมี

ความรับผิดชอบต่องาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
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หรือประโยชน์ อ่ืน ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วง

เทศกาลหรือวาระ สำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

(3) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.79 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์

เพ่ือประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการ

ดำเนินงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้

ข้อมูลเกี่ยวกับการ ดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ

รับรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของ

หน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคล

ใดบุคคล หนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

(4) ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.63 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้

มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี

กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานให้ดีขึ้น

แล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

(5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.45  เป็นตัวชี้วัดที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย

หน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ

จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่

จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงาน ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการ

ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต ภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 



ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงานเพ่ือป้องกันการทุจริต 

(6) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.77 ประเมินการรับรู้ของ 

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น ที่

เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถ

เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการ

ดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และ

มีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทาง

ให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (7)ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.22  เป็นตัวชี้วัดที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร ภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง

หรือนำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการ ขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน

และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ

สะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการ จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและ

ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 

(8) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.52 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็น

ที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่

อย่างโปร่งใส ไปจนถึง ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ

ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงาน

ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 

นอกจากนี้ ยังให้ ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณของ หนว่ยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



3.1 จุดอ่อน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80) จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 56.48 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้

สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ

ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหาร

เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ

บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากร บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความ

โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด

การมีส่วนร่วม ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน 

 (2) ตัวชี้วัดที่ 10  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 18.75 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ

เผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้

สาธารณชนได้รับ ทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของ

ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ

การป้องกัน การทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม

ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผล

การประเมิน เพ่ือนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการ

นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 

27.33 บ่งชี้ให้เห็นว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมไม่น้อยกว่า 

1 ปี มีการรับรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

และการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสถานศึกษาที่ดี 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การ
ใช้งบประมาณ  

(1) ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด 
(2) หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คำนึงถึงประเด็นความคุ้มค่า ไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
(3) หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 
(4) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง มากน้อยเพียงใด 
(5) หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุแบบโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการราย
ใดรายหนึ่ง 
(6) หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  

(1) สร้างการรับรู้เรื่องแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ
พัสดุ ให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับ
ทราบร่วมกัน 
(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ ให้มีความชัดเจน 
และรับรู้ร่วมกันของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

 

4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 

26.92 บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษา รับบริการจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรครูในโรงเรียนเมื่อมาติดต่อ สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม มี

ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการดำเนินงานภาพรวมของโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมในทางที่ดี 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 การ
ป้องกันการ
ทุจริต 

(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน 
ให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดและ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
(2) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็น
หลักมากน้อยเพียงใด 

(1) ปรับปรุงขั้นตอนการ
ดำเนินงานและการให้บริการที่มี
การกำหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการดำเนินงานและ
ให้บริการที่ชัดเจน  
 



4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ15.05

บ่งชี้ให้เห็นว่า การดำเนินงานของโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม มีระบบการจัดทำข้อมูลที่เป็นระบบ มีเอกสาร

หลักฐานที่ครอบคลุมภารกิจงานได้อย่างชัดเจน และสะท้อนการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายในและภายนอกได้รับทราบ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน -การเปิดเผยข้อมูลผู้บุคลากรใน
สถานศึกษา ซ่ึงมีการโยกย้ายบุคลากรบ่อยครั้ง 
(2) การบริหารงาน - การเปิดเผยข้อมูล E-service 
ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่กำหนด 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ - การเปิดเผยข้อมูล 
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่กำหนด 

 (1) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-
service ให้มีความเหมาะสม และ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงช่อง
ทางการบริการได้โดยสะดวก 
 

 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงานให้ดีขึ้น 

  

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

(1) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

-สร้างการมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ ในรูปแบบการ
ประชุม และการจัดทำ
คู่มือออนไลน์เพ่ือความ
สะดวกในการรับรู้
ร่วมกัน 
-สร้างความมีส่วนร่วมใน
การร่วมกันวางแผนและ
พัฒนาเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการประเมิน
อย่างมีส่วนร่วม 
 
 

คณะกรรมการการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการ 
-รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลการ
ดำเนินงานเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 



 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

(2) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

-จัดทำข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 
-นำเสนอข้อมูลผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย
เพ่ือการรับรู้ร่วมกันของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในโรงเรียนและ
ผู้รับบริการ 

คณะกรรมการการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการ 
-ดำเนินงาน 
-รายงานผลการ
ดำเนินงานเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 


