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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครั ฐ กลุ่ มเป้ าหมายได้รั บทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูล ผล
การประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความพยายามของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการขั บ เคลื่ อ นมาตรการเชิ ง บวก
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน
การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับ สากล รายงานการวิ เคราะห์ ผ ลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2)
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)
คุณภาพการดาเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล
และ (10) การป้องกันการทุจ ริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อน
การดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสาคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกใน
การป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผล
ต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ
และผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
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สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
ปัจจุบั นการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนดเป็น
กลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25602564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม 2. การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของโรงเรียนโพธิธรรมสุ วัฒน์ ซึ่งเป็น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จัก
กันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติ งานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง ล้ ว นถื อ เป็ น ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ อย่ า งมี คุ ณ ธรรม
นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรี ยกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ วาระ
สาคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแม้แต่กรณีการให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ประเมินการรับรู้ของ
บุ คลากรภายในหน่ ว ยงานต่อการแก้ไ ขปั ญหาการทุจ ริตของหน่ว ยงาน ในประเด็ นที่ เ กี่ย วข้อ งกั บการให้
ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจ ริตในหน่ ว ยงานให้ มีประสิทธิภ าพและจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริตของหน่ว ยงาน เพื่อให้ เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรู ปธรรมรวมไปถึง
การประเมิ น เกี่ย วกับ ประสิ ท ธิภ าพการแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริต ของหน่ว ยงานที่ จะต้ องท าให้ ก ารทุ จริ ต ใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็ น
การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การทางานเพื่อป้ องกันการทุจริ ตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ
บุ ค ลากรภายในในเรื่ อ งต่ า งๆ เช่ น ค่ า ท างานล่ ว งเวลา ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ ค่ า เดิ น ทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
รวมไปถึ งการน าเทคโนโลยี มาใช้ ในการด าเนิน งานเพื่อ ให้ เกิ ดความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่ งขึ้ น โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้น
แล้ว ยังควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การดาเนินการ/
ให้ บ ริ การของหน่ ว ยงานแก่รั บ บริ การผู้ มาติดต่อ หรือผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้า ที่อย่างมีคุณธรรมและยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์
ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้
ยังประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่ จะต้องคานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกัง วลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 1. การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจ ริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ 2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสาคัญต่อผลการประเมินเพื่อ
นาไปสู่การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกากับติดตามการนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 4 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
4.1 การประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) บ่งชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนมี
แนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุ คลากรส่วน
ใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสาหรับสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกันการทุจริต

ประเด็นการประเมิน
(1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
เจตจ านงสุ จ ริ ตของผู้ บริห ารการประเมินความ
เสี่ ย งเพื่อ การป้ องกั นการทุจ ริต การเสริมสร้า ง
วัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) ปรั บ ปรุ ง ระบบให้ แ สดง
เนื้ อ หาเจตจ านงสุ จ ริ ต ขอ ง
ผู้บริหาร
(2) ปรับปรุงระบบให้แสดงการ
ดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ บ ริ ห าร
สูงสุดคนปัจจุบัน

4.2 การประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชน
หรือผู้รับบริ การมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของโรงเรียนว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะและไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิ น และผลประโยชน์
อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็น ในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด
ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 7
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

ประเด็นการประเมิน
(1) การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานในเรื่ อ ง
ต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(2) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย สามารถส่งคาติชมหรือ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน/การ
ให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อสงสัยได้
อย่างชัดเจน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) ปรับปรุง ระบบการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย
(2) ปรั บ ปรุ งระบบการรั บค าติ
ชมและความคิดเห็นจากผู้มีส่ วน
ได้ส่วนเสียหรือผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ

4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการวางระบบที่ดี
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุ จริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ ทาให้โดยรวมแล้ว
หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดาเนินงานในด้านความโปร่งใส แก่ส่วนราชการอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ดี
สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล

ประเด็นการประเมิน
(1) ข้อมูลพื้นฐาน – การเปิดเผยข้อมูลบุลากรใน
สถานศึกษา ซึ่งมีการโยกย้ายบุคลากรบ่อยครั้ง
(2) การบริหารงาน – การเปิดเผยข้อมูล E –
service ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่กาหนด
(3) การบริ ห ารเงินงบประมาณ – การเปิดเผย
ข้ อ มู ล แผนปฏิ บั ติ ง าน การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ
แผนการจัดหาพัสดุไม่สอดคล้องตามรายละเอียด
ที่กาหนด

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) พัฒนาระบบให้มีการอัพเดต
ข้อมูลบุคลากร
(2) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E –
service ให้ ส อดคล้ อ งตาม
รายละเอียดที่กาหนด
(3) ปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ง าน
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ แผนการ
จั ด หาพั ส ดุ ใ ห้ ส อดคล้ อ งตาม
รายละเอียดที่กาหนด

ประเด็นทีจ่ ะต้องพัฒนา คือตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากร
ภายในโรงเรี ย น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า สิ่ ง ที่ ค วรพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาได้ ค ะแนนดี ขึ้ น คื อ สถานศึ ก ษาควรให้
ความสาคัญมากขึ้นในเรื่องแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการจั ดทามาตรการเพื่อขับเคลื่ อนการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ให้ดีขึ้น
มาตรการ
(1) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

(2) การเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส

ขั้นตอนหรือวิธีการ
รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของ
หน่วยงาน
จัดทาประกาศไม่
เรียกร้องประโยชน์อื่นใด
ในการปฏิบัติหน้าที่
และมีการจัดทาประกาศ
ไม่เรียกรับผลประโยชน์
หรือทรัพย์สินใดๆ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
สถานศึกษา

การกากับติดตาม
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
-ประชุมคณะกรรมการ
-รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

คณะกรรมการการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
สถานศึกษา

-แต่งตั้งคณะกรรมการ
-ประชุมคณะกรรมการ
-ดาเนินงาน
-รายงานผลการ
ดาเนินงาน

