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ค าน า 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมลู ผลการ 
ประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหนว่ยงาน ได้อย่าง 
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวก ด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ 
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและ 
ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2) การใช้ 
งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก่ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ 
ด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูลและ (10) การ
ป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External) และการเผยแพร่ข้อมูล ท่ีเป็นปัจจุบันบน 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (0|ว6ท 0313) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหนว่ยงานใน 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการ ด าเนินงาน
ภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการ ป้องกันการ
ทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อ การ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และ
ผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
กรกฎาคม 2564



1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปรง่ใส และมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน(Integrity Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่ง ถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้ หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ หนว่ยงานใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.28 
คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ A  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.1 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 93.37 ตัวชีว้ัดการเปิดเผยข้อมูลได้ คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.06 ตัวชี้วัดการ ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.13 ตัวชี้วัดการการปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.21 
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 
86.16 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.72 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.24 และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.03 สรุปได้ว่า 
จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 96.10 คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 การเปิดเผยข้อมูล ส่วนท่ีจะต้องพัฒนา
เนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 76.03 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะต้อง
พัฒนาไว้ดงัต่อไปนี ้

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.10 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการ ปฏิบัติหน้า 2. คุณภาพการด าเนินงาน ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. 
การเปิดเผยข้อมลู ได้แก่ ข้อมลูพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 4. ประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร ได้แก่ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย   

(1) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.37 เป็นคะแนนจากการ



ประเมินรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อการคุณภาพการด าเนินงาน 
ใน ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ี 
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ 
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ 
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบรหิารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ท่ี 
จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคล หนึ่ง 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

(2)  ตัวชี้วัดท่ี 4 การดปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.06 เป็นคะแนนจากการ ประเมินการ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ และการปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น 
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และการด าเนินงานของหนว่ยงาน 

(3) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.13 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร ใน 
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่ จะต้องครบล้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
และมีการช้ีแจง ในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัย ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี 
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการส่ือสารกับ 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเลียอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเลียภายใน (Internal)ได้คะแนน 
เท่ากับร้อยละ 24.79 บ่งช้ีให้เห็นว่าโรงเรียน มีแนวโน้มการด าเนินงาน ท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใส และ
มมีาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่น และแสดงความไว้วางใจ ต่อการบริหารงาน 
ของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต อย่างมีประสิทธิผล โดยส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการ 
พัฒนาส าหรับสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การ
ป้องกันการ ทุจริต 

(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารการประเมินความเส่ียง 
เพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

(1) ปรับปรุงระบบให้แสดงเนื้อหา 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
(2) ปรับปรุงระบบให้แสดงการ 
ด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด คน
ปัจจุบัน 

 
4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน 

เท่ากับร้อยละ 27.37 บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพ การด าเนินงานของ 
โรงเรียนว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน แก่ผู้รับบริการ 
อย่างตรงไปตรงมา ไมน่ าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่ เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ 
สินบนทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี ส่ิงท่ีควรเป็นประเด็น 
ในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้  



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 7 
ประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร 

(1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถ 
เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่ 
จะต้องครบล้วนและเป็นปัจจุบัน 
(2) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถล่งค าติชมหรือความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมี 
การช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างซัดเจน 

(1) ปรับปรุงระบบการเผยแพร่ 
ข้อมูลผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
(2) ปรับปรุงระบบการรับค าติชม 
และความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย หรือผู้มาติดต่อขอรับ 
บริการ 

 
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (017) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.50 บ่ง
ช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบท่ีดี เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้ลดน้อยลง 
หรือไม่ สามารถเกิดข้ึนได้ ท าให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความ
โปร่งใส แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ดีส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนา ส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด 
ดังนี ้

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การ 
เปิดเผยข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน -การเปิดเผยข้อมูลผู้บุคลากรใน 
สถานศึกษา ซึ่งมีการโยกย้ายบุคลากรบ่อยครั้ง 
(2) การบริหารงาน - การเปิดเผยข้อมูล E-service 

ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีก าหนด 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ - การเปิดเผยข้อมูล 
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุ
ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีก าหนด 

(1) พัฒนาระบบให้มีการอัพเดต 
ข้อมูลบุคลากร 
(2) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-service 
ให้สอดคล้อง ตามรายละเอียดท่ี
ก าหนด 
(3) ปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ 
จัดหาพัสดุให้สอดคล้องตาม 
รายละเอียดท่ีก าหนด  

5. ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งได้ 
คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.03 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียน ผลการประเมินข้างต้น 
ช้ีให้เห็นว่า ส่ิงท่ีควรพัฒนาเพื่อให้สถานศึกษาได้คะแนนดีขึ้น คือ สถานศึกษาควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่อง 
ป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสของหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น  



6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการ เพื่อขับเคลือ่นการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรม และ 
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง การ
ประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านส่ือ สังคม 
ออนไลน์หรือส่ือ
สารสนเทศของ หน่วยงาน 

คณะกรรมการการ 
ประเมินคุณธรรม และ 
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ 
สถานศึกษา 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ  
- รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ ส้ิน 
ปีงบประมาณ 

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

จัดท าประกาศไม่ เรียกร้อง
ประโยชน์อื่นใด ในการ
ปฏิบัติ หน้าท่ี และมีการ
จัดท าประกาศ ไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์ หรือ 
ทรัพย์สินใดๆ 

คณะกรรมการการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ 
สถานศึกษา 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 
- รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 


