
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
ท่ี 3/2565                 วันที่     18  มกราคม  ๒๕๖5 
เร่ือง    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน    
          ภาครัฐ ปีงบประมาณ  ๒๕๖4 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
                    ตามคำส่ัง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ท่ี 3 / ๒๕๖5  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทำรายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4  ลงวันท่ี  4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อนำผลการวิเคราะห์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖4  นำไป
พัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณต่อไป 

  ในการนี้ คณะกรรมการคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖4  ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปีงบประมาณ 
๒๕๖4  รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินการของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปีงบประมาณ ๒๕๖4  ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

            
      ลงช่ือ..................................................................... 
          (นางสาวรัตนาภรณ์  โตศรีธนวัต) 
                                     ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
 
 
 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน  
           /     ทราบ 
                อื่น ๆ ............................................................................................................................... 
            
 
                                                  ลงช่ือ ....................................................  
                               (นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าท่ี     
(๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต    
(๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี ้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
สำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
   โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ 

ของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์)ปีงบประมาณ ๒๕๖4   
********************** 

๑. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)      
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็น
กลยุทธ์ที ่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง ดำเนินการโดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

ITA เป็นการประเมินเกี ่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐหน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่
การพัฒนาตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ ่งขึ ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  
สำนักงาน ป.ป.ช ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ แบ่งออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติหน้าท่ี 
๒. การใช้งบประมาณ 
๓. การใช้อำนาจ 
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๖. คุณภาพการดำเนินงาน 
๗. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
๙. การเปิดเผยข้อมูล 
๑๐. การป้องกันการทุจริต 
 
 



                                  
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน ITA มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 
๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๒.  แบบว ั ดการรั บร ู ้ ของผ ู ้ ม ี ส ่ วน ได ้ส ่ วนเส ี ยภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 

 
เกณฑ์ระดับการประเมิน มี ๗ ระดับ ดังนี้ 

ผลคะแนน  ๙๕ – ๑๐๐ คะแนน  ระดับ AA  
ผลคะแนน  ๘๕ – ๙๔ คะแนน  ระดับ A  
ผลคะแนน  ๗๕ – ๘๔ คะแนน  ระดับ B  
ผลคะแนน  ๖๕ – ๗๔ คะแนน  ระดับ C  
ผลคะแนน  ๕๕ – ๖๔ คะแนน  ระดับ D  
ผลคะแนน  ๕๐ – ๕๔ คะแนน  ระดับ E  
ผลคะแนน  ๐ – ๔๙   คะแนน  ระดับ F  
 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 

๒.๑ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4   ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 84.66 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ B (Good) โดยตัวชี้วัดท่ี ๑  
การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนสูงสุด เฉล่ียร้อยละ ๙7.89 

2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองสองพี่
น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘5.58 คะแนน ซึ่งถือ
ว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ A  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
หน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.30 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
97.02  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙6.33  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.15  ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.60  ตัวชี้วัดการแก้ไข 
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ปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.46  ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 89.70  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.96  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00  และตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.56 

๒.๓ การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
โรงเรียนคลองสองพี ่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) กับภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 สรุปได้ดังนี้  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. คะแนน ITA ของโรงเรียนคลอง
สองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

ผลต่างของคะแนน ITA 

2563 81.57  
2564 85.58 +4.01 

 
 ๒.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง 

(ใจดีอุปถัมภ์) เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ผู ้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง        
(ใจดีอุปถัมภ์) และจากเอกสารหลักฐาน การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง      
(ใจดีอุปถัมภ์) เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้  
 
ตัวชี้วดัท่ี ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี 97.30 AA  
6 คุณภาพการดำเนินงาน 97.02 AA  
8 การปรับปรุงการทำงาน 96.33 AA  
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 95.15 AA  
3 การใช้อำนาจ 93.60 A  
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.46 A  
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 89.70 A  
2 การใช้งบประมาณ 85.96 A  

10 การป้องกันการทุจริต 75.00 B  
9 การเปิดเผยข้อมูล 71.56 C  

หมายเหตุ : ระดับผลคะแนนการประเมิน 
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ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence ๙๕.๐๐ – ๑๐๐ ผ่าน 

A Very Good ๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ ผ่าน 

B Good ๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

C Fair ๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

D Poor ๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

E Extremely Poor ๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

F Fail ๐ - ๔๙.๙๙ ไม่ผ่าน 

 
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองสองพี่น ้อง        
(ใจดีอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ 2564  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง
และจุดท่ีจะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 8 ตัวชี้วัด คือ 

(๑)  ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙7.30   เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นใน
เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอยา่ง
เท่าเทียมกัน 

(๒)  ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  97.02  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับ
สินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 
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(๓)  ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.33  เป็น

คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

(4)  ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.15  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของผู้ร ับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื ่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชนเห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการส่ือสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
จะสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(5)  ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙3.60  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง 
ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่นต่อการ
ใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

(6)  ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.46 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 

(7) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  89.70 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ี
ชัดเจนและสะดวก  เห็นได้ว่า  หน่วยงานควรจะมกีารจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ท่ีถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
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(8) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.96  เป็นคะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานให้
ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)  จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 

(๑)  ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒  ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

(๒)  ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.56  เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ  

(๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการ

ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

๔.๑  ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้
คะแนนเฉลี่ย ๒7.42  จาก ๓๐.๐๐  เท่ากับร้อยละ 91.40 อยู ่ในระดับ (Very Good) บ่งชี ้ให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดย
บุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลโดยส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

(๑) การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
(๒) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 
(๓) การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
๔) การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง 

(๑) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 
(๒) มีข้ันตอนการขออนุญาตการ
ขอยืมท่ีถูกต้อง 
 
(๓) สร้างมาตรการการกำกับดู
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

(๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน 
ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต 

(๒) นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

  
(๓) จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
แก้ไข 

(๔) การแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน  
(๕) การสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากร
ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 

(๑) ผู้บริหารให้ความสำคัญกับ
การต่อต้านการทุจริต 

(๒) มอบนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปอ้งกันการทุจริตต่อบุคลากร
ภายในองค์กร 

(๓) จัดทำแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 
 

(๔) กำหนดมาตรการป้องกันการ
ทุจริต 
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๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้

คะแนนเฉลี่ย ๒8.85  จาก ๓๐.๐๐ เท่ากับร้อยละ 96.17  อยู่ในระดับ (Excellence)  บ่งชี ้ให้เห็นว่า
ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามี การเรียกรับสินบนทั้งที ่เป็นเงิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีส่ิงที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา
สำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี ๖ 
คุณภาพการ
ดำเนินงาน  

(๑) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้รับบริการเป็นไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด 
(๒) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น 
ๆ อย่างเท่าเทียมกันของคณะครูและบุคลากร 

(๑) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างชัดเจน 
(๒) สร้างจิตสำนึกแก่คณะครูและ
บุคลากรในหน่วยงานให้บริการต่อผู้มา
ติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดท่ี ๗  
ประสิทธิภาพ
การส่ือสาร 

(๑) การเผยแพร่ข้อมูล 

ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน  
(๒) ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบ  
(๓) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ  
(๔) ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

(๑) เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน  
(๒) แจ้งผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน
ต่อสาธารณชน 
(๓) จัดช่องทางให้ผู้รับบริการแสดง
ความคิดเห็น / ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ อย่าง
หลากหลาย 

ตัวชี้วัดท่ี ๘  
การปรับปรุง
ระบบการ
ทำงาน    

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 
(๒) การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการดำเนินงานการบริการให้
เกิดความโปร่งใสมีวิธีการและขั้นตอน
การทำงานให้ดีขึ้น 
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๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉล่ีย 
29.31 จาก ๔๐.๐๐ เท่ากับร้อยละ 73.28  อยู่ในระดับ (Fair)  บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบท่ีดี  
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี ๙  
การเปิดเผยข้อมูล 

(๑) ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การเปิดเพื่อสอบถามของข้อมูล
การติดต่อ  
(๒) การบริหารงาน 
   - การเปิดเผยข้อมูล E-service ไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีกำหนด 
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
    - การเปิดเผยข้อมูล แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีกำหนด 

(๑) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพื่อ
สอบถามของข้อมูลการติดต่อ 
 
(๒) ปรับปรุงข้อมูลระบบ  
E-service ให้สอดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีกำหนด 
(๓) ปรับปรุงข้อมูล แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้
สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีกำหนด 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๐  
การป้องกันการทุจริต 

(๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

(๑) วางแผนและดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง 
(๒) สร้างมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

 

๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือตัวชี้วัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูล  ซึ่งได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.56   ซึ่งประเมินจากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และประเมินจากการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย 

ตัวชี้วัดท่ี ๙  
การเปิดเผยข้อมูล  

(๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล 
(๒) การบริหารงาน ได้แก่แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบาย  การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

71.56 
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ผลการประเมินข้างต้นช้ีให้เห็นว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น และ

หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นคือ 
การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย  
(๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(๒) การบริหารงาน ได้แก่แผนดำเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ 
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด

โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

๖. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

(๑) ข้อมูลพื้นฐาน  
 

จัดทำข้อมูลพื้นฐานได้แก่ 
ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ผู้บริหาร  คณะครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖5 และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖5 
 

(๒) แผนดำเนินงาน  
แผนปฏิบัติงาน และคู่มือการ
ให้บริการ 

จัดทำแผนดำเนินงาน  
แผนปฏิบัติงาน และคู่มือ
การให้บริการของกลุ่ม
งานทุกกลุ่ม 

บริหารงานวิชาการ รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖5 และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖5 
 

(๓) แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี และ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ  

จัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

บริหารงานงบประมาณ รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖5 และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖5 
 

(๔) นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การ 
ดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และ 

กำหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดทำหลักเกณฑ์การ 

บริหารงานบุคคล รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖5 และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖5 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

(๕) การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก ่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

จัดทำมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

บริหารงานท่ัวไป 
 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖5 และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖5 

(๖) การดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  

จัดทำเจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร สร้างเครื่องมือ
การประเมินความเส่ียง
เพื่อการป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และ
จัดแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

บริหารงานท่ัวไป 
 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖5 และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖5 

(๗) มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  

จัดทำมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต
ได้แก่ 
-มาตรการเผยแผ่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 
-มาตรการให้มีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
-มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
-มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
-มาตรการป้องกันการ
รับสินบน 
-มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ 

บริหารงานท่ัวไป 
 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖5 และวันท่ี  กันยายน 
๒๕๖5 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
ท่ี  2/2565         วันที่         4  มกราคม  ๒๕๖5 
เร่ือง    ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เรียน      ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

ตามหนังสืออ้างอิงถึง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ี  
ศธ ๐๔๑๔๙/3687  เรื่องรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2564  เพื่อให้สถานศึกษาจะได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และนำไปพัฒนาการ 

ดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณต่อไป นั้น 

ในการนี้เพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วเสร็จภายในเวลา 

กำหนด จึงขอแต่งต้ังบุคลากรเป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 
   

คณะกรรมการอำนวยการ 

          ๑.  นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                           ๒.  นางสาวอาภรณ์   ชาวสระไคร รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
  ๓. นางอาร ี  รักยงค์  ครูชำนาญการพิเศษ   
                          4.  นายเจริญ                      ภูมิเรศสุนทร ครูชำนาญการ   
  5.  นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน์  ครูชำนาญการ    
                 6. นายวัชระ    คงสว่าง  ครูชำนาญการ    
                     7. นางสาวอมรินทร์       ปุมโคกกรวด ครู คศ.1    
  8. นางปริชาติ    บัวรอด  ครู คศ.1     
                          9.  นางสาวอภิญญา ศรีนุ่นขาว ครู คศ.1    
  10. นางเอมอร  ช้างมณี  ครู คศ.1    
                          11.  นายธเนศ  พุ่มเพ็ชร  ครูผู้ช่วย    
  12. นางสาวขวัญดาว  สุดเสน่ห์ ครูผู้ช่วย    
                     13. นางสาวรัตนาภรณ์    โตศรีธนวัต       ครูผู้ช่วย             

        มีหน้าที่   อำนวยความสะดวก ในการควบคุม กำกับดูแล  แนะนำและสนับสนุนการดำเนินการ
ให้เป็นด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 



คณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

          ๑.  นางสาวอาภรณ์   ชาวสระไคร รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
                           ๒.  นางสาววรรณิภา เดชขันธ์  ครู คศ.1     
  3.  นางสาวนัสรีน           ทรงวีระ  ครู คศ.1     
                 4. นายวรวุฒ ิ  ปัถวี              ครู คศ.1     
                     5. นางสาววาสนา จิตรภิรมย์ ครูผู้ช่วย    
  6. นางสาวรัตนาภรณ์    โตศรีธนวัต       ครูผู้ช่วย              

        มีหน้าที่   ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินการของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน 

การของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนำผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาปรับปรุงในการดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี 4 มกราคม 2565 

            
 
 
                                                  ลงช่ือ ....................................................  
                               (นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

 
 
 

วันศุกร์ที่  7 มกราคม พ.ศ.2565 

                  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

                                                        กระทรวงศึกษาธิการ 

จัดทำรายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนนิการของสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการโรงเรียนสุจรติโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินการของสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 
วันศุกร์ที่  7 มกราคม พ.ศ.2565 

-------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. 
2.  

นางณัฐกานต์ 
นางสาวอาภรณ์ 

แก้วประเสริฐ 
ชาวสระไคร 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

3. นางอาร ี รักยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน ์ ครูชำนาญการ 
5. 
6. 

นายเจริญ 
นายวัชระ 

ภูมิเรศสุนทร 
คงสว่าง 

ครูชำนาญการ 
ครูชำนาญการ 

7. นางสาวอมรินทร ์ ปุมโคกกรวด ครู 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

นางสาวนัสรีน 
นางสาวอภิญญา 
นางสาววรรณิภา 
นายวรวุฒ ิ
นางปริชาติ 
นางเอมอร 
นายธเนศ 
นางสาววาสนา 

ทรงวีระ 
ศรีนุ่นขาว 
เดชขันธ์ 
ปัถวี 
บัวรอด 
ช้างมณี 
พุ่มเพ็ชร 
จิตรภิรมย์ 

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

16. 
17. 

นางสาวรัตนาภรณ์ 
นางสาวขวัญดาว 

โตศรีธนวัต 
สุดเสน่ห์ 

ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

- 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
 
 
 



ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     1. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้มอบหมายนางสาวรัตนาภรณ์  โตศรี
ธนวัต   ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต   ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
ท่ี 3/2565   เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency  Assessment : ITA) โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้
ช้ีแจงผลการประเมิน และให้คณะกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุมทราบและร่วมการวิเคราะห์ผลการประเมิน
และจัดทำรูปเล่มรายงานส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

   
     มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 

-  ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1 การแบ่งหน้าท่ีในการดำเนินงานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นางสาวรัตนาภรณ์  โตศรีธนวัต    ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในปีการศึกษา 
2564  รับผิดชอบและประสานงานในด้านต่างๆ ของโครงการสุจริต  และให้ทุกคนรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้ดี  ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีตนเองได้รับให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุง
แก้ไขเอกสารในส่วนท่ีได้คะแนนน้อย หรือเอกสารท่ีไม่ละเอียดและไม่เป็นปัจจุบัน 
 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   

- ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี ) 

- 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 



 

  
ลงชื่อ...........................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                 (นางสาวรัตนาภรณ์  โตศรีธนวัต) 
             ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 

 
 

    ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                  (นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำส่ังโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
ท่ี   3 / ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินการของสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
......................................................................... 

 ด้วยคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๑ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  และได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4  ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๑๔๙/3687  จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินการของสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

          ๑.  นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
                           ๒.  นางสาวอาภรณ์   ชาวสระไคร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางอาร ี  รักยงค์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ   
                          4.  นายเจริญ                      ภูมิเรศสุนทร ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  5.  นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน์  ครูชำนาญการ  กรรมการ  
                 6. นายวัชระ    คงสว่าง  ครูชำนาญการ  กรรมการ  
                     7. นางสาวอมรินทร์       ปุมโคกกรวด ครู คศ.1   กรรมการ 
  8. นางปริชาติ    บัวรอด  ครู คศ.1   กรรมการ   
                          9.  นางสาวอภิญญา ศรีนุ่นขาว ครู คศ.1   กรรมการ 
  10. นางเอมอร  ช้างมณี  ครู คศ.1   กรรมการ 
    11. นางสาวนัสรีน         ทรงวีระ  ครู คศ.1   กรรมการ 
                          12.  นายธเนศ  พุ่มเพ็ชร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  13. นางสาวขวัญดาว  สุดเสน่ห์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
                     14. นางสาวรัตนาภรณ์    โตศรีธนวัต       ครูผู้ช่วย            กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้าที่   อำนวยความสะดวก ในการควบคุม กำกับดูแล  แนะนำและสนับสนุนการดำเนินการ
ให้เป็นด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

          ๑.  นางสาวอาภรณ์   ชาวสระไคร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
                           ๒.  นางสาววรรณิภา เดชขันธ์  ครู คศ.1   รองประธานกรรมการ  
  3.  นางสาวนัสรีน           ทรงวีระ  ครู คศ.1   กรรมการ  
                 4. นายวรวุฒ ิ  ปัถวี              ครู คศ.1   กรรมการ  
                     5. นางสาววาสนา จิตรภิรมย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  6. นางสาวรัตนาภรณ์    โตศรีธนวัต       ครูผู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้าที่   ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินการของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

                      ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น อุตสาหะ รับผิดชอบ ให้
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี  4   มกราคม   ๒๕๖5 

            
                                                   

    
   

                                                        (นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ) 
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์   
(Integrity and TransparencyAssessment Online : ITA Online)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ล ำดับ ตัวชี้วัด 
คะแนนท่ี

ได้ 
เครื่องมือ 

คะแนน
เครื่องมือ 

ค่ำ
น ้ำหนัก 

คะแนนหลังถ่วง
น ้ำหนัก 

1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 97.30 

IIT 91.40 30 27.42 

2 กำรใช้งบประมำณ 85.96 

3 กำรใช้อ ำนำจ 93.60 

4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 89.70 

5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 90.46 

6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 97.02 

EIT 96.17 30 28.85 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 95.15 

8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 96.33 

9 กำรเปิดเผยข้อมูล 71.56 
OIT 73.28 40 29.31 

10 กำรป้องกันกำรทุจริต 75.00 

คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  85.58 

ระดับผลกำรประเมิน (Rating Score)  A 

 

Score -โรงเรียนคลองสองพี่น้อง
(ใจดีอุปถัมภ์)      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ภาพการประชุมการวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใส 

ในการดำเนินการของสถานศึกษา   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการประชุมการวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใส 

ในการดำเนินการของสถานศึกษา   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 


