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คำนำ 

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity andTrans parency 

Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับ



ทราบระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไป

ปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ

พยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง

สะท้องถึงความตั ้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับซาติและระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณธร รมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity andTransparency 

Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัด

ทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การ ใช้ทรัพย์สั่นของ

ราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาหการสื่อสาร (8) การปรับปรุง

ระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียกายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(Eterna/ และ

การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง

การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนสายน้ำทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา กรุงเทพมหานครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน

ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสำคัญ คือได้มีบทบาทในการผลักตันกไก่ในการ

ป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ

ยกระดับ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผล

คะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการ

ประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมี

การด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITAJ" ปัจจุบันการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นการ

ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น"มาตรการ

ข้องกันการทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง ด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ

การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพ่ือให้เกิดความ

ตระหนักและนำไปสู่การพัฒนาตนเอง เพ่ือให้การด าเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลด

การทุจริตและประพฤติมิชอบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการด าเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงาน ป.ป.ช ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 

แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 

2. การใช้งบประมาณ 

3. การใช้อำนาจ 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 



9. การเปิดเผยข้อมูล 

10. การป้องกันการทุจริต 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 

ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ 

ทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ 

ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุง 

ระบบการทำงาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integritynd Transparency Assessment : OIT) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวขี้วัดการป้องกันการทุจริตเกณฑ์ระดับการประเมิน มี 7 ระดับ ดังนี้ 

ผลคะแนน 95 - 100 

คะแนน ระดับ AA 

ผลคะแนน 85 - 94 

คะแนน ระดับ A 

ผลคะแนน 75 - 84 

คะแนน ระดับ B 

ผลคะแนน 65 - 74 

คะแนน ระดับ C 

ผลคะแนน 55 - 64 

คะแนน ระดับ D 

ผลคะแนน 50 - 54 

คะแนน ระดับ E 

ผลคะแนน 0 - 49 



คะแนน ระดับ F 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของโรงเรียนสายน้ำทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสายน้ำทิพย์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 256โดยภาพ รวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.43 คะแนน ซึ่งถือว่า

มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการเนินงานของหน่วยงาน ระดับ AA เมื่อพิจารณาตามแบบวัดการรับรู้ทั้ง 3 ส่วน

พบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity andTransparency Assessment : IIT) 

ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 30 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT ) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 30แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 

Data Integritynd Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 39.43 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละตัวชี้วัดคง

ไม่ได้เพราะทางโรงเรียนทราบผลคะแนนแต่ละตัวชี้วัดแต่จะทราบในภาพรวมรวมของแต่ละแบบสำรวจเท่านั้นที่

แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและ จุดที่จะ ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน 

เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 30 เป็น 

ส่วนของตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแสดงถึงความเชื่อม่ันในองค์กรของผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียภายใน แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT ) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 30 ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 เช่นเดียวกัน แบบตรวจการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ (Open Data IntegrityndTransparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 39.43 

มีคะแนนน้อยสุดในส่วนนี้เป็นในส่วนของตัวชี้วัดที่ O23 ได้แก่การเปิดเผยข้อมูล การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจดัหาพัสดุรายเดือนพบว่ายังมีข้อผิดพลาดมากมายเช่น ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ซึ่งจะได้

ปรับปรุงพัฒนามากท่ีสุดในครั้งต่อไป 

 

 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 



4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน 

เฉลี่ย 30.00 จาก 30.00 เท่ากับร้อยละ 100 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม 

หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อม่ันและแสดงความ 

ไว้วางใจต่อกรบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล และยังคง 

ต้องร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนไต้ส่วนเสียกายนอก (External) 

ได้คะแนนเฉลี่ย 30.00 จาก 30.00 เท่ากับร้อยละ 100 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความ 

เชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์ 

สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงิน 

ได้ซึ่งต้องพัฒนาให้มีคุณภาพการด าเนินงาน การสื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างาน ของโรงเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (O/T) ได้คะแนนเฉลี่ย 39.43 

จาก 40.00 เท่ากับร้อยละ 98.57 บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงมีการวางระบบที่ตีเพ่ือเปิดเผย 

ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ต้องแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่ 

จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ (O/T) ได้คะแนนเฉลี่ย 39.43 จาก 40.00 เท่ากับร้อยละ 98.57 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
O23 การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

ประกาศแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
ให้เจ้าหน้าที่รับรู้อย่างทั่วถึงในทุก
ระดับ 

 

 

 

 

 



6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ให้พัฒนามากขึ้น 

ตัวชี้วัด ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณและการ 
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ห รื อ 
งบประมาณป ระจ าปี 
และการจัดหาพัสดุ 

จัดท าแผนการใช้จ่าย 
ประจ าปี การจัดซื้อจัด 
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

-กลุ่มบริหารงบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2564 และ 
วันที่30กันยายน 2564 

 


