
 

 

 

      

 

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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งานแผนและงบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
 

 



 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565 

1. ความเป็นมา การประเมิน  ITA online 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดับกรมที่รับกำรประเมิน  

คุณธรรมและควำมโปร่งใส จำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริต 

(ป.ป.ช.) แล้ว ยังเป็นหน่วยงำนที่น ำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไปขยำยผลจนได้รับรำงวัลประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) 

ในฐำนะหน่วยงำนที่ได้น ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไป

ขยำยผลเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนจนประสบควำมส ำเร็จ โดยกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 225 เขต มำ

อย่ำงต่อเนื่อง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้พัฒนำนวัตกรรมกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์ โดยมี

แนวคิดกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือควำมสะดวกในกำรจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำร

วิเครำะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลำจริง (Real-time system) และกำรประเมิน                

มีประสิทธิภาพ ลดภำระงำนด้ำนเอกสำร (Paperless) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินโดย

ปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ซึ่งถือเป็น                         

กำรขยำยผลกำรน ำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำใช้ในกำรประเมินสถำนศึกษำในสังกัด

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่องจำกกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำ โดยกำร

ประเมินระบบ ITA Online ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินในครั้งนี้ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน

ลดควำมยุ่งยำก ซับซ้อนในกำรน ำเข้ำข้อมูล และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบแบบส ำรวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์จะท ำให้

สถำนศึกษำเกิดควำมตระหนัก และน ำกรอบกำรประเมินที่ก ำหนดไปด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริม

คุณธรรมและควำมโปร่งใส พัฒนำระบบงำน ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ผลกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ จะเป็นข้อมูลพื้นฐำนส ำคัญท่ีจะ 



 

น ำไปสู่กำรปรับปรุงหน่วยงำนและกำรวำงแผนในกำรป้องกันกำรทุจริตทั้งระดับนโยบำย และระดับปฏิบัติกำร

ในอนำคตอีกด้วย   ซ่ึงเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 นั้น ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อ

กำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้

อย่ำงเป็นรูปธรรม  โดยได้ศึกษำข้อมูลจำกผลกำรวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวกำรพัฒนำเครื่องมือ

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนน

ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งกำรวิจัยดังกล่ำวได้สังเครำะห์ประเด็นกำรส ำรวจ

ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International) น ำมำใช้ในกำร

ประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ประกอบกับกำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรเพ่ิมเติม กำรเชื่อมโยงให้เกิดควำม

ต่อเนื่องกับเกณฑ์กำรประเมินเดิม และกำรเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท ำให้เกณฑ์กำรประ เมินมี

เนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรทุจริต ทั้งที่มีลักษณะกำรทุจริต

ทำงตรงและกำรทุจริตทำงอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงำนในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่ จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ 

และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยำวได้ โดยจ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 

 ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 

 ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

 ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 

 ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

 ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 

 ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

2. แนวทางการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อ

หน่วยงำนตนเอง ในตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 

กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

 2) แบบวั ดกำรรั บรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภำยนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อ

หน่วยงำนที่ประเมินในตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และตัวชี้วัด             

ที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

 3) แบบต ร ว จก ำ ร เ ปิ ด เ ผ ยข้ อมู ล ส ำ ธ ำ รณ ะ  ( Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำน 

เพ่ือให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้  ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำร

ทุจริต  
 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย     

    เพชรบูรณ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  ปีงบประมาณ 2563  มีดังนี้ 

 1) ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย 

เพชรบูรณ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์  ปีงบประมำณ 2563 โดยภำพรวมได้คะแนน 

ร้อยละ 52.34 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ E  เมื่อพิจำรณำตำมแบบ 

กำรรับรู้ทั้ ง  3 ส่วนพบว่ำ  แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) ได้คะแนนร้อยละ  75.29  แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ได้คะแนนร้อยละ 80.68  และแบบตรวจกำร

เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ได้คะแนนร้อยละ 

13.86  

 2) ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำออนไลน์ปีงบประมำณ 
2563 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์   
เป็นรำยตัวชี้วัด ซึ่งได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถำนศึกษำ และจำกเอกสำรหลักฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของสถำนศึกษำเรียงตำมล ำดับคะแนนได้ ดังนี้ 



ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ 

ตัวชี้วัด
ที ่

ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 91.74 A ผ่ำน 
1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 89.44 A ผ่ำน 

3 กำรใช้อ ำนำจ 82.87 B ไม่ผ่ำน 

8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 75.68 B ไม่ผ่ำน 

7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 74.63 C ไม่ผ่ำน 

5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 68.79 C ไม่ผ่ำน 

4 กำรใช้ทรัพยำกรของทำงรำชกำร 67.98 C ไม่ผ่ำน 

2 กำรใช้งบประมำณ 67.38 C ไม่ผ่ำน 

9 กำรเปิดเผยข้อมูล 19.39 F ไม่ผ่ำน 

10 กำรป้องกันกำรทุจริต 8.34 F ไม่ผ่ำน 
 

          หมำยเหตุ ระดับคะแนนและกำรแปลผลกำรประเมิน   

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่ำน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่ำน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่ำน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่ำน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่ำน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่ำน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่ำน 
 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา  
1. ผลการประเมินตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1- 5 ได้คะแนนร้อยละ  75.29   ( เป็นคะแนนที่ได้ท ำกำรคูณค่ำ
น้ ำหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่ำบุคลำกร โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์  มีควำมคิดเห็นต่อโรงเรียน
ดังนี้ 
            ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่   มีผลกำรประเมิน ร้อยละ 89.44 อยู่ในระดับ A จำกผลกำรวิเครำะห์
สะท้อนให้เห็นว่ำ บุคลำกรในโรงเรียนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่ำบุคลำกรโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ 
มีกำรปฏิบัติงำน / กำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทั่วไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน  ได้
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด ปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่นเต็ม 
 



 
ควำมสำมำรถ และ มีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน และมีควำม
โปร่งใส 

 
ตัวชี้วัดที่ 2  กำรใช้งบประมำณ   มีผลกำรประเมิน ร้อยละ 67.38 อยู่ในระดับ C จำกผล 

กำรวิเครำะห์สะท้อนให้เห็นว่ำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ จะต้องมีกำรเผยแพร่กำรจัดท ำ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีที่สถำนศึกษำได้จัดท ำไว้แล้ว ซึ่งมีควำมชัดเจนและโปร่งใส  มีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ อย่ำงคุ้มค่ำ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
และต้องเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนตนเอง
มำกขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 3  กำรใช้อ ำนำจ มีผลกำรประเมิน ร้อยละ 82.87 อยู่ในระดับ B จำกผล 
กำรวิเครำะห์สะท้อนให้เห็นว่ำ บุคลำกรในโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ยังเชื่อมั่นว่ำ
ผู้บังคับบัญชำมีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกร
ผู้เข้ำรับกำรอบรม กำรศึกษำดูงำนต่ำงๆท่ีค่อนข้ำงให้ควำมเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ   
 ตัวชี้วัดที่ 4  กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  มีผลกำรประเมิน ร้อยละ 67.98 อยู่ในระดับ C 
จำกผลกำรวิเครำะห์สะท้อนให้เห็นว่ำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ควรเผยแพร่ หรือ
ประชำสัมพันธ์ ให้บุคลำกรได้รับทรำบแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง ไม่มีกำรน ำ
ทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ส่วนตัว รวมไปถึงหน่วยงำนควรมีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำรที่รัดกุมมำกขึ้น 

ตัวชี้วัดที่  5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต    มีผลกำรประเมิน ร้อยละ 68.79 อยู่ในระดับ C  
จำกผลกำรวิเครำะห์สะท้อนให้เห็นว่ำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ควรเผยแพร่ หรือ
ประชำสัมพันธ์ ถึงนโยบำยและจัดท ำแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในโรงเรียน รวมไปถึงกำร
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น บุคลกร 
นอกจำกนี้ ควรมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรน ำผลกำรตรวจสอบ
ของฝ่ำยตรวจสอบ จำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตใน
หน่วยงำนได้ดีขึ้น 

อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนำ ( โดยโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์  
ได้ตั้งค่ำน้ ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดที่ร้อยละ 85.00 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่ำน้ ำหนักคะแนน)) ดังนี้ 

จุดแข็ง ( ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละ 85.00 ) จ ำนวน 1  ตัวชี้วัด  คือ 
   ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่      มีคะแนนร้อยละ 89.44 
                     จุดที่ต้องพัฒนา ( ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85.00 ) จ ำนวน 4 ตัวชี้วัด  คือ 
   ตัวชี้วัดที่ 2  กำรใช้งบประมำณ               มีคะแนนร้อยละ 67.38 

ตัวชี้วัดที่ 3  กำรใช้อ ำนำจ                       มีคะแนนร้อยละ 82.87 
ตัวชี้วัดที่ 4  กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร      มีคะแนนร้อยละ 67.98 
ตัวชี้วัดที่ 5  กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต      มีคะแนนร้อยละ 68.79 



 
               2. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6 - 8  ได้คะแนนร้อยละ 80.68  ( เป็นคะแนนที่ได้ท ำกำรคูณค่ำ
น้ ำหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่ำประชำชนหรือผู้มำรับบริกำรใน โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์  มี
ควำมคิดเห็นต่อโรงเรียนดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภำพกำรด ำเนินงำน  มีผลกำรประเมิน ร้อยละ 91.74 อยู่ในระดับ A  
จำกผลกำรวิเครำะห์สะท้อนให้เห็นว่ำ บุคลำกรในโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ มีแนวทำง
ปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และเป็นไปอย่ำงเท่ำ
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงมีกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรของหน่วยงำนแก่ผู้รับบริกำร ผู้
มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชำชนและส่วนรวมเป็นหลักไม่มีกำรเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ตัวชี้วัดที่ 7 แนวทำงกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  มีผลกำรประเมิน ร้อยละ 74.63  
อยู่ในระดับ C จำกผลกำรวิเครำะห์สะท้อนให้เห็นว่ำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ควรเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่
ซับซ้อนโดยข้อมูลที่เผยแพร่มีควำมถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน และข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบรวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร และมีกำรชี้แจงใน
กรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่ำงชัดเจนเพ่ิมมำกข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 8 แนวทำงกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน มีผลกำรประเมิน ร้อยละ 75.68 อยู่ใน 
ระดับ B จำกผลกำรวิเครำะห์สะท้อนให้เห็นว่ำ ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์  มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง พัฒนำ กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรและให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใส รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำน มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดควำม
สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนำ ( โดยโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์   
ได้ตั้งค่ำน้ ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดที่ร้อยละ 85.00 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่ำน้ ำหนักคะแนน)) ดังนี้ 

จุดแข็ง ( ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละ 85.00 ) จ ำนวน 1  ตัวชี้วัด  คือ 
     ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภำพกำรด ำเนินงำน                  มีคะแนนร้อยละ 91.74 
จุดที่ต้องพัฒนา ( ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85.00 ) จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด  คือ 
     ตัวชี้วัดที่ 7 แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  มีคะแนนร้อยละ 74.63  

ตัวชี้วัดที่ 8 แนวทำงกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน       มีคะแนนร้อยละ 75.68 
 
 
 



 
 
                 3. ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 - 10   ได้คะแนนร้อยละ 13.86  ( เป็นคะแนนที่ได้ท ำกำรคูณ

ค่ำน้ ำหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่ำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์  มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล มีผลกำรประเมิน ร้อยละ 19.39 อยู่ในระดับ F จำกผลกำร 
วิเครำะห์สะท้อนให้เห็นว่ำ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ควรเผยแพร่ หรือประชำสัมพันธ์ให้
หน่วยงำนต่ำงๆที่โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์  ได้จัดท ำข้อมูลทำงเว็ปไซด์ โดยควรเน้นกำร
เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 5 ประเด็นหลัก คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐำน                    
(2) กำรบริหำรงำน (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (5) กำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสในหน่วยงำน   

ตัวชี้วัดที่ 10 แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต มีผลกำรประเมิน ร้อยละ 8.34 อยู่ในระดับ F  
จำกผลกำรวิเครำะห์สะท้อนให้เห็นว่ำ ควรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว๊ปไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผย
กำรด ำเนินงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ได้แก่ กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริตและมำตรกำรภำยใน
หน่วยงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนำ ( โดยโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์   
ได้ตั้งค่ำน้ ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดที่ร้อยละ 85.00 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่ำน้ ำหนักคะแนน)) ดังนี้ 
 จุดแข็ง ( ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละ 85.00 )  ไม่มี 

 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่  

  ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล  มีคะแนนร้อยละ 19.39 

   9.1 ข้อมูลพื้นฐำน     ( 01-09 ) 

   9.2 กำรบริหำรงำน   ( 010-017 ) 

   9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ    ( 018- 024 ) 

   9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล     ( 025-028 ) 

   9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส    (029-033)  

  ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  มีคะแนนร้อยละ 8.34 

   10.1 กำรด ำเนินงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริต     ( 034-041 ) 

   10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต   ( 042-043 ) 

 

 

 

 

 



 

4. การน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

 เพชรบูรณ์ออนไลน์ มาเป็นแนวทางการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน 

 จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนกำญจนำภิเษก 

วิทยำลัย  เพชรบูรณ์ เป็นรำยตัวชี้วัด  พบว่ำตัวชี้วัดที่หน่วยงำนควรมีกำรพัฒนำ และยกระดับให้ดียิ่งขึ้น                

(มีคะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85.00 )  จ ำนวน 8 ตัวชี้วัด  คือ 

 ตัวชี้วัดที่ 2  กำรใช้งบประมำณ   โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ จะต้องมีกำร 
เผยแพร่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีที่สถำนศึกษำได้จัดท ำไว้แล้ว ซึ่งมีควำมชัดเจนและ
โปร่งใส  มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ อย่ำงคุ้มค่ำ และไม่เอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนตนเองมำกขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 3  กำรใช้อ ำนำจ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ บุคลำกรยังเชื่อมั่นว่ำ 
ผู้บังคับบัญชำมีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกร
ผู้เข้ำรับกำรอบรม กำรศึกษำดูงำนต่ำงๆท่ีค่อนข้ำงให้ควำมเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ   
 ตัวชี้วัดที่ 4  กำรใช้ทรัพย์สินของ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ควรเผยแพร่ 
หรือประชำสัมพันธ์ ให้บุคลำกรได้รับทรำบแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง ไม่มี
กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ส่วนตัว รวมไปถึงหน่วยงำนควรมีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำรที่รัดกุมมำกขึ้น 

ตัวชี้วัดที่  5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต   โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์   ควร 
เผยแพร่ หรือประชำสัมพันธ์ ถึงนโยบำยและจัดท ำแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในโรงเรียน รวม
ไปถึงกำรประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ัน 
บุคลกร นอกจำกนี้ ควรมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรน ำผลกำร
ตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ จำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำร
ทุจริตในหน่วยงำนได้ดีขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 7 แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย 
 เพชรบูรณ์ ควรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถ
เข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อนโดยข้อมูลที่เผยแพร่มีควำมถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบรวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร 
ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
และมีกำรชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่ำงชัดเจนเพ่ิมมำกข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 8 แนวทำงกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย  
เพชรบูรณ ์ ควรมกีำรปรับปรุง พัฒนำ กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและให้ควำมส ำคัญกับ
กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใส รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำนของ
หน่วยงำน มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น  



 
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ ควรเผยแพร่ หรือ 

ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนต่ำงๆที่โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์   ได้จัดท ำข้อมูลทำงเว็ปไซด์ 
โดยควรเน้นกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พ้ืนฐำน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2) กำรบริหำรงำน ได้แก่  แผน
ด ำเนินงำน  กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีและกำรจัด ซื้อจัดจ้ำงหรือ    กำรจัดหำพัสดุ  (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำย
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกำรด ำเนินกำร ตำมนโยบำย กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์ กำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5)กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่  กำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นยังมีบำง
ประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุม 
  ตัวชี้วัดที่ 10 แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต โดยโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย  เพชรบูรณ์ 
จะต้องท ำกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว๊ปไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำงๆของ
หน่วยงำนให้สำธำรณชนได้ทรำบใน 2  ประเด็น คือ 1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนง
ของผู้บริหำรและนโยบำยไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy) กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันกำรทุจริตกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และ 2) มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำร
ทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้ำงต้นแสดงถึงควำมส ำคัญต่อผลกำรประเมิน เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนและกำรก ำกับติดตำม น ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 5. ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของโรงเรียนกำญจนำภิเษก              
วิทยำลัย เพชรบูรณ์ ออนไลน์ 
 5.1 ผู้รับผิดชอบขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนในแต่ละตัวชี้วัด 
 5.2 กำรติดต่อประสำนงำน กำรเสื่อมต่องำน และกำรปฏิบัติงำนไม่ต่อเนื่อง  สำเหตุจำกผู้รับผิดชอบมี
ภำระงำนสอนและภำระงำนอ่ืนๆ ด้วย 
 
6. การด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมของ      

    โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย  เพชรบูรณ์  มีกำรประชำสัมพันธ์ 

            

 



 

 


