
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินการของสถานศึกษาออนไลน 

ประจําปงบประมาณ 2564 



คํานํา 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrityand 
Transparency Assessment - ITA) มีเจตนามุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูลผลการประเมินรวมท้ังขอเสนอแนะไปปรบัใชในการ
พัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสมเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามของ
หนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปรามทุจริต รวมทั้งสะทอนถึง
ความต้ังใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล           

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online - ITA Online) ประจําปงบประมาณ 2564
ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาที่ (2) การใชงบประมาณ(3) 
การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดําเนินงาน(7) 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล และ (10) การปองกันการ
ทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของผูรับบริการผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน 
(Open Data) ซึ่งผลคะแนนคร้ังนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2564             

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย                 
เขต 3 หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินคร้ังนี้จะชวยสนับสนุนสงเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการ
ทุจริตของประเทศ ซ่ึงจะสามารถสะทอนภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับ
คาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนท่ี
ดียิ่งข้ึนไป 

 

 
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ)  

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 
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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ) สํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 

------------------------------------- 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
          สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา 
เคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก 
ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน และความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity คุณธรรมand Transparency Assessment : ITA)” ปจจุบัน 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธท่ีสําคัญ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือเปนการ
ยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน“มาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการโดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขา
รับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวย งานในดานคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม  ITA เปนการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะดานคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐหนวยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะไดรับทราบผลการประเมินเพื่อให
เกิดความตระหนักและนําไปสูการพัฒนาตนเองเพ่ือใหการดําเนินงานภาครัฐเปนไปอยางมีคุณธรรมและความ
โปรงใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนและตอประเทศชาติสูงสุด และไดมี
สวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปรงใสมากย่ิงข้ึนใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักงานป.ป.ช ไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ภาครฐั  แบงออกเปน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหนาท่ี 
2. การใชงบประมาณ 
3. การใชอาํนาจ 
4. การใชทรัพยสินของราชการ 
5. การแกไขปญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการดําเนนิงาน 
7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
9. การเปดเผยขอมูล 
10. การปองกันการทุจริต 
เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน ITA มี 3 เคร่ืองมือ ไดแก 

1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IT)   
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอหนวยงาน ตนเองประกอบดวย
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตวัชี้วัดการใชอํานาจตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของทางราชการ 
และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 
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2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงาน 
ที่ประเมิน ประกอบดวยตัวชี้วัดคณุภาพการดําเนินงาน ตวัชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วดัการ 
ปรับปรุงระบบการทํางาน 
3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนสามารถ 
เขาถึงได ประกอบดวยตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต 
เกณฑระดับการประเมิน 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. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ
อนุสรณ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3  ปงบประมาณ 2564 โดยภาพรวมไดคะแนน
เทากับ รอยละ 94.95 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ระดับ A 
เมื่อพิจารณาตามการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร กลุมตัวอยาง พบวา           

ดานที่ 1 ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (สําหรับแบบ IIT)  ผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน หมายถึง บุคลากรใน
สถานศึกษา ต้ังแตระดับผูบริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจาง/พนักงานจาง ที่
ทํางานใหกับสถานศึกษามาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ีแจงจํานวนบุคลากรเขาในระบบ ITA 
Online 2020 การกําหนดขนาดตัวอยางขั้นตํ่า เก็บตัวอยางจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในไมนอยกวา 25ตัวอยาง 
ผูมสีวนไดสวนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู IIT ดวยตนเอง ผลคะแนนคดิเปนรอยละ 29.19  

ดานที่ 2 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (สําหรับแบบ EIT)ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูนําชุมชนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คูคา คูสัญญา ผูรับจาง ที่มารับ
บริการหรือมาติดตอตามภารกิจของสถานศึกษานับ ต้ั งแต ในปงบประมาณ พ.ศ . 2564 เปนตนมา 
การ กํ าหนดขน าดตั ว อย า งขั้ น ตํ่ า  เ ก็บ ตั วอย า ง จาก ผู มี ส วน ได ส วน เสี ยภายน อก  ประกอบด วย 
คณะกรรมการสถานศึกษา (ไมรวมผูบริหารสถานศึกษาและครู) ตัวแทนผูปกครองอยางนอย รอยละ 10 ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คูคา คูสัญญา ผูรับจาง ซ่ึงจะตองไมนอยกวา25 
ตัวอยางการเก็บขอมูลตัวอยาง ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู EIT ดวยตนเอง ผลคะแนนคิด
เปนรอยละ 25.76 
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ดานที่ 3 เว็บไซตสถานศึกษา (สําหรับแบบ OIT) เก็บขอมูลจากเว็บไซตสถานศึกษา โดยครูผูดูแล
ระบบของโรงเรียนมีหนาที่ในการตอบแบบสํารวจ หนวยงานละ 1 ชุดการตอบแบบสํารวจ OIT ในแตละขอ
คําถาม ใหผูดูแลระบบของสถานศึกษาระบุ URL ของหนาใดหนาหนึ่งบนเว็บไซตหลักของสถานศึกษา ซ่ึง
เชื่อมโยงไปสูแหลงท่ีอยูของการเปดเผยขอมูล โดยสถานศึกษาสามารถระบุ URL ไดมากกวา 1 URL ในแตละขอ
กรณีที่สถานศึกษามีขอจํากัดหรือเหตุผลความจําเปน ทําใหเผยแพรขอมูลไดไมตรงตามรายละเอียดที่กําหนด
หรือไมสามารถเผยแพรขอมูลตามรายละเอียดที่กําหนดตามแบบสํารวจ OIT ไดใหหนวยงานอธิบายเหตุ                   
ผลคะแนนคดิเปนรอยละ 40.00 

 
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา IIT EIT OIT 
คะแนน 

ITA 
ระดับ 

1 
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ
อนุสรณ)  

29.19 25.76 40.00 94.95 A 

 
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนตามตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

เคร่ืองมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก คะแนนที่ได 
แบบวัดการรับรู ของผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทาง
ราชการ  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต  

รอยละ 30 29.19 

แบบวัดการรับรู ของผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรงุระบบการทํางาน  

รอยละ 30 25.76 

แบบตรวจการเปดเผย ขอมูล
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 

รอยละ 40 40.00 

รวม 100 94.95 
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3. การวิเคราะหขอมลู 
          ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ
อนุสรณ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ประจําปงบประมาณ 2564 มีผลการ
วิเคราะหขอมลูในแตละดานท่ีแสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะตองพัฒนาไวดงัตอไปนี้ 
3.1 จุดแข็ง  

(1) ดานที่ 3 เว็บไซตสถานศึกษา (สาํหรับแบบ OIT) ไดคะแนน 40 คะแนน คิดเปนรอยละ 100 
จากผลการประเมินแสดงวาเว็บไซตสถานศึกษามีการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันไดแสดงขอมูลสารสนเทศ                  
ที่โปรงใส ตรวจสอบได แสดงใหเห็นถึงภาระงาน และแนวทางการบริหารจัดการไดชัดเจน ครอบคลุมทั้ง                      
5 ประเด็น ไดแก   

     - ขอมลูพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล  
     - การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ  
     - การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซ้ือจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุ  
     - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดําเนินการ

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ  
     - การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต และการเปด

โอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและ
การดําเนินงานของหนวยงานของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานสะทอนใหเห็นวา โรงเรียนมี
แนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

แตอยางไรก็ดี ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธผลงานหรือกิจกรรมตางๆของทางโรงเรียนอยาง
ตอเน่ืองมากขึ้น และเพิ่มชองทางการใหบริการแกผูมาติดตอหลากหลายมากขึ้น 

 (2) ดานที่ 1 ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (สําหรับแบบ IIT)  ไดคะแนน 29.19 คะแนน คิดเปนรอยละ 
97.3 จากผลการประเมินแสดงวา โรงเรียนดําเนินการและบริหารจัดการเปนไปดวยความโปรงใส บุคลากรใน
โรงเรียนรับรูและเขาใจในหลักการบริหารงาน อํานาจหนาที่ มีความรูความเขาใจในการงานเงิน งานพัสดุ งาน
บุคคล และแนวทางการปองกันการทุจริต มีการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร 
อยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและ 
ไม เอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเร่ืองตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ
หรือคาเดินทาง ฯลฯ มีการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ 
หนวยงานตนเองไดตลอดจนมีชองทางใหบุคลากรในโรงเรียนสามารถแจงขอมูลขาวสารตางๆไดชัดเจน 
หลากหลายชองทางและสามารถจัดการเร่ืองรองเรียนไดอยางยุติธรรม โดยสันติวิธีเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นไดวา 
หนวยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตองเพ่ือเผยแพรใหบุคลากร
ภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงโรงเรียนไดมีการกํากับดแูลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ
สม่ําเสมอ  แตทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น คือการเผยแพรผลงานหรือ 
ขอมูลสาธารณะอยางชัดเจน เขาถึงงาย ไมซับซอน อีกทั้งควรมีชองทางที่หลากหลายยิ่งข้ึน การบริการใหเกิด
ความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานใหทันสมัย และเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวน
เสยีเขามามีสวนรวมในการปรบัปรุงการดําเนินการไดสะดวกย่ิงข้ึน 
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3.2 จุดออน 
(1) ดานที่ 2 ผูมสีวนไดสวนเสียภายนอก (สําหรับแบบ EIT) ไดคะแนน 25.76 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.67 ได
คะแนนตํ่ากวารอยละ 90 จากผลการประเมินแสดงวา เปนคะแนนจากตัวชี้วัดท่ี 6  คุณภาพการดําเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งเปนผลมาจากการ
ประเมนิการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการส่ือสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมลูของหนวยงานในเร่ืองตาง ๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวาหนวยงานให
ความสาํคัญกับการสื่อสารในเร่ืองผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนที่ควรรบัทราบ รวมทั้ง
การจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ
ดําเนินงาน การใชบริการ แตทั้งนี้ยังพบวาการติดตอประสานงาน หรือชองทางการรบัขาวสารหรือการเผยแพร
ผลงานตอสาธารณชนอาจยังไมทั่วถึงผูมาจิดตอประสานเทาที่ควร โรงเรียนจึงตองสรางการรับรูเก่ียวกบัการจัด
ใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการไดสะดวก รวมไปถงึการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
            ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนเฉล่ีย 40.00 จาก 40.00 
เทากับรอยละ 100 บงชี้ใหเห็นวา หนวยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆของหนวยงานให
สาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตใน
หนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได ทําใหโดยรวมแลวหนวยงานสามารถเปน “ตนแบบ” 
ในการดําเนินงานในดานความโปรงใสแกสวนราชการอ่ืน ๆ ได อยางไรก็ดีส่ิงที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนา 
สําหรับโรงเรียนในปถัดไป มีรายละเอียดตามตัวชี้วัด ดังน้ี 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6  
- คุณภาพการดําเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 7 
-ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร  
ตัวชี้วัดที่ 8  
- การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ชองทางที่ผูรับบริการสามารถขอรับ
บริการตามอํานาจหนาที่หรือ
ภารกิจของหนวยงาน (E-Service) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) กาํหนดใหมีการรายงานผลการ 
ปฏิบัตงิานตามคูมือหรือมาตรฐาน 
ปญหา อุปสรรคที่ อํานาจหนาที่หรือ 
ภารกิจของ เกิดข้ึน เพื่อนําไปสูการ 
ปรับปรุงข้ันตอนการ หนวยงาน ผาน 
ทางเว็บไซต ทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
ของหนวยงาน (E-Service) 
(2) กาํหนดใหมีการกํากับดูแลการ 
ปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ใหเปนไปตาม 
คูมือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 
อยางเครงครัดในทุกภารกิจ 
(3) ควรมีการมอบหมายงานตามหนาที่
ความสามารถขอรับบริการตามรับผิดชอบ
ของเจาหนาท่ีในแตละงานใหตรงอํานาจ
หนาที่หรือภารกิจของตามหนาที่ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

  

(4) ควรแจงหลักเกณฑการประ เมนิผล 
การของหนวยงาน (E-Service)ปฏิบัติงาน
ใหเจาหนาที่ทราบอยางทั่วถึง 
(5) ควรมีการเผยแพรขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพยสนิของราชการไปใชใน
การปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ทราบอยางทั่วถึง 
(6) ควรมีการสรางความรูความเขาใจกบั 
เจาหนาที่ถึงประโยชนของขอเสนอแนะจาก
การตรวจสอบของฝายตรวจสอบที่จะนําไป
ปรับปรุงการทํางาน 
7) ประชาสัมพนัธคูมือการจัดการเร่ือง 
รองเรียนใหประชาชนและเจาหนาที่ทราบ 
อยางทั่วถึง 
 

 
5. แนวทางการนําผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไปสูการปฏิบัต ิ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ
อนุสรณ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3  โรงเรียนไดนําผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส มาประชมุวิเคราะหและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนนิงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุง
ระบบการทํางาน ที่ไดคะแนนตํ่า จากการวิเคราะหผาน ดานที่ 2 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (สําหรับแบบ EIT) 
โดยมีแนวทางดังนี ้

1. ประชุม วิเคราะห หาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพชองทางท่ีผูรับบริการสามารถขอรับบริการตาม
อํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน (E-Service) ไดสะดวก รวดเร็วย่ิงขึ้น 

2. ประชาสัมพันธคูมอืการจัดการเร่ืองรองเรียนใหประชาชนและเจาหนาที่ทราบอยางท่ัวถึง 
3. แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียน 

อนุบาลนางรอง(สงัขกฤษณอนารณ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
4. ติดตามผลการดําเนินงานของแตละงานที่รับผิดชอบเปนประจํา 
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ภาคผนวก 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลคะแนนตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 


