
      

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดควนธานี     
ที่…………………………………………………………………………..วันที่ 4 ตุลาคม 2565   
เรื่อง   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ      
         ปีงบประมาณ ๒๕๖4  
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 
 

  ตามคำสั่ง โรงเรียนวัดควนธานี เลขที่ ๐๐1/๒๕๖5 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖ 4 ลง
วันที่ 4 มกราคม ๒๕๖5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 นำไปพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไปในปีงบประมาณต่อไป 
  ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 รายละเอียดปรากฎตามรายงานการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ ๒๕๖4 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
         ลงชื่อ        ลงชื่อ    
               (นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น)                              (นางสาวสุภาวิดา ไกรทอง) 
                 หวัหน้าบริหารวิชาการ                       หัวหน้างานบริหารบุคคล 
 

 
         ลงชื่อ        ลงชื่อ           
               (นายรักษพล กล่อมพงษ์)             (นายสาธิต สุโขวัฒนกจิ) 
              หัวหน้าบริหารงบประมาณ              หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 

 
 
          ลงชื่อ 
                 (นางสาวสุวิมล วงศ์เทพบุตร) 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
                                      - ทราบ 
                             ลงชื่อ    
                                         (นายไพศาล นาคแป้น) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 
 
 



 
 
 
 
   
   
 คำนำ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คำ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประ เมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะ
ท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่  (2) การใช้งบประมาณ 
(3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต
โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผล
คะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  โรงเรียนวัดควนธานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการ
ผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับสถานศึกษา และ
ส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ
และผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ 2564 

********************** 
1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ ตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็น กลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิง
รุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง ดำเนินการโดย มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

 ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงาน
ภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การพัฒนาตนเอง เพื่อให้
การดำเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมี
คุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงาน ป.ป.ช ได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 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) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   2. แบบว ัดการร ับร ู ้ ของผ ู ้ ม ีส ่ วนได ้ส ่ วนเส ียภายนอก (  External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสา รและตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน 



            3. แบบตรวจการ เป ิ ด เผยข ้ อม ู ลส าธา รณะ ( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
  เกณฑ์ระดับการประเมิน 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. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดควนธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ปีงบประมาณ 2564 
  ๒.๑ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ใน
ภาพรวม ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดค้ะแนนรอยละเฉลี่ย ๘5.4๙ ซึ่งถือ
ว่ามีคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานอยูใน A โดยตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ
เฉลี่ย 97.17   

           2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดควนธานี ประจำปี 
งบประมาณ 2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.98 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การเนินงาน ระดับ AA เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดวัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ตัวชี้วัดการป้องกัน
การทุจริต ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ ตัวชี้วัดกาการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.73 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.43 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 95.26 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.14  
   

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดควนธานี สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดง
ให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 95) จำนวน 9 ตัวช้ีวัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.00 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว ่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื ่อมั ่นต่อการใช้อำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงานปรากฏดังผลงานต่างๆ ที่โรงเรียนได้รับ 
  (2) ตัวชี ้วัดที ่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน ประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการจัดทำ
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น รูปธรรม 



  (3) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้ รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับ สินบน หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานและข้อมูลสา
ธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางที่ หลากหลาย การบริการมีความโปร่งใส มีวิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานทเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 
   (4) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนเห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล ที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ มีการจัดทำ
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เผยแพร่บริเวณหน้าโรงเรียน การให้ข้อมูล ผ่านระบบสาระสนเทศทาง http://ktn.ac.th 
ทาง facebook ทางแอปพรีเคชั่น Line รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานยังมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึง
การสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพตัว 
  (5) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
  (6) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ควรมีการแสดงข้อมูล ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การจัดทำ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  (7) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.73 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่าง เท่าเทียมกัน 
  (8) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.43 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ไปเป็นของตนเองหรือนำไป



ให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานที่ชัดเจนโดยการ
ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน และ สะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อให้ บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการกำกับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานรายงานเสนอผู้บริหารเมื ่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
  (9) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 9๕.26 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่ เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื ่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือ ค่า เดินทางฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญ จัดทำเอกสารขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเองได้ 
 

  3.2 จุดที่ต้องพฒันา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 95) จำนวน 1 ตัวช้ีวัด คือ 
  (10) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.14 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ สาธารณชน
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) 
การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหาร เงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (5) การส่งเสริมความ โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน ควร มีการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการ
ให้บริการ  การแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนน
เฉลี่ย 29.55 จาก 30.00 เท่ากับร้อยละ 98.50 อยู่ในระดับ AA บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการดำเนินงานที่เป็นไป
ตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น
เต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากร 
โดยบุคลากรมีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการ บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้ 
งบประมาณ 

(1) ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี ของ 
สถานศึกษาของท่านมากน้อยเพียงใด 

(1) ประชุมชี้แจง แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี โดยแสดงรายละเอียด 
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 

 



 4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนเฉลี่ย 
30.00 จาก 30.00 เท่ากับร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ AA บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น
ในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูล
ที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่
พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้  
 4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) ได้คะแนนเฉลี ่ย 38.43 จาก 
40.00 เท่ากับร้อยละ 96.08  อยู่ในระดับ AA บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานต้องมีการพัฒนาการวางระบบเพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพ่ือแสดงถึงความ
พยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในการดำเนินงานใน
ด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื ่น ๆ ได้ อย่างไรก็ดีสิ ่งที ่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย 
ข้อมูล 

(1) การให้บริการ 
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
ยังมีไม่ครบทุกด้าน และข้อมูลไม่เป็น 
ปัจจุบัน 
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการยังไม่ 
เป็นปัจจุบัน 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
- แผนการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณ 
รายงานไม ่ครบถ ้วนในเร ื ่องของ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใส 
- ยังจัดทำรายงานการเปิดโอกาสให้ 
เกิดการมีส่วนร่วม ไม่ชัดเจนถูกต้อง 

(1) จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติที่ 
ผู้รับบริการหรือมาติดต่อกับสถานศึกษาใช้ 
เป็นข้อมูลในการขอรับบริการด้านต่างๆ 
ของโรงเรียน 
(2) จัดทำข้อมูลสถิติการใช้บริการให้มีความ 
ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
(3) ปรับปรุงข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ 
สอดคล้องตามรายละเอียดที่กำหนด 
(4) จัดทำรายงานแสดงความก้าวหน้าการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
(5) จัดทำรายงานผลการร่วมวางแผน การ 
ร่วมดำเนินการ่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และประเมินผล ให้มีความชัดเจนทุกครั้ง 

 

 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือตัวชี้วัดที่ 9 ซึ่งได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 92.14  ซึ่ง
ประเมิน จากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว 

ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่แผนดำเนินงาน 
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และการ เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 
 
 

92.14 

 

 ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ ้น และหน่วยงานควรให้
ความสำคัญมากขึ้น คือการเปิดเผยข้อมูลการจัดทำข้อมูลให้เป็นระบบเป็นปัจจุบันประกอบด้วย (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงานการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน จัดทำข้อมูลพื้นฐานได้แก่ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ และการ 
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

- งานธุรการ รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
และวันที่ 30 กันยายน 
2565 

(2) แผนดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติงาน และคู่มือการ 
ให้บริการ 

จัดทำแผนดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติงาน และคู่มือ 
การให้บริการของกลุ่มงาน 
ทุกกลุ่ม 

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานบริหาร
งบประมาณ  
- งานบริหารทั่วไป 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
และวันที่ 30 กันยายน 
2565 

(3) แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี และ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหา พัสดุ  

จัดทำแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี และ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 
จัดหาพัสดุ 

- งานบริหาร 
งบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
และวันที่ 30 กันยายน 
2565 

(4) นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล การ 
ดำเนินการตามนโยบายการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล และ 
หลักเกณฑ์การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กำหนดนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล จัดทำ 
หลักเกณฑ์การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

-งานบริหารงานบุคคล รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
และวันที่ 30 กันยายน 
2565 

(5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริต และการเปิดโอกาสให้ 
เกิดการมีส่วนร่วม 

จัดทำมาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใสในหน่วยงาน 

- งานบริหาร 
งบประมาณ 
- งานบริหารทั่วไป 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
และวันที่ 30 กันยายน 
2565 

6) การดำเนินการเพื่อ
ป้องกัน การทุจริต 

จัดทำเจตจำนงสุจริตของ 
ผู้บริหาร สร้างเครื่องมือการ 
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการ 
ป้องกันการทุจริต การ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และจัดแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานบริหาร 
งบประมาณ 
- งานบริหารทั่วไป 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
และวันที่ 30 กันยายน 
2565 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

(7) มาตรการภายในเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดทำมาตรการภายในเพื่อ 
ป้องกันการทุจริตได้แก่ 
-มาตรการเผยแผ่ข้อมูลต่อ 
สาธารณะ 
-มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
-มาตรการส่งเสริมความ 
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-มาตรการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 
-มาตรการป้องกันการรับ 
สินบน 
-มาตรการป้องกันการ 
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
-มาตรการตรวจสอบการใช้ 
ดุลยพินิจ 

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานบริหาร 
งบประมาณ 
- งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
และวันที่ 30 กันยายน 
2565 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

บันทึกข้อความขออนมุตัิแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ 

ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



  
  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนวัดควนธานี  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2    
ที่……………... วันที่ 4 เดือน มกราคม 2565   
เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ 
         ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

  ด้วย มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ
นั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
  ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และได้แจ้งผลการประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้คะแนน 97.98 (ลำดับที่ 9) ระดับ AA นั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการแก้ไขและป้องกันดัชนีชี้วัดที่มีผลการประเมินน้อย (ต่ำกว่าร้อยละ 95.00) จึงขอ
แต่งตั้งบุคลากร ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
 1. นายไพศาล  นาคแป้น    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี           
          2. นายรักษพล  กล่อมพงษ์   ครูชำนาญการ  
          3. นายสาธิต  สโุขวฒันกิจ    คร ู
          4. นางสาวมยุรฉัตร  เพ็ชรสนั่น                 คร ู            
          5. นางสาวสุภาวิดา  ไกรทอง            ครูผู้ข่วย 
          6. นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร             พนักงานราชการ 
 7. นางสาวนภสรณ์  นวลพงศ์                  ธุรการ                                  
   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 
 
 

ลงชื่อ 
                                           (นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร) 

                                    ตำแหน่ง พนักงานราชการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ทราบ แจ้งผู้มีรายชื่อดังแนบ ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการ เพื่อผู้รับผิดชอบได้นำข้อมูลในการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป 
  
 

 
                     ลงชื่อ     
                                       (นายไพศาล นาคแป้น) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ 

ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งในในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนวัดควนธานี  
ที่ 001/2565 

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

.......................................................................................... 

                 ด้วย มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุก
หนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ สํานักงาน ป.ป.ช. 
กําหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และได้แจ้งผลการประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ได้คะแนน 97.98 (ลำดับที่ 9) ระดับ AA นั้น 
 

  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖5 ดำเนินการแก้ไขและป้องกันดัชนีชี้วัดที่
มีผลการประเมินน้อย (ต่ำกว่าร้อยละ ๙0) จึงขอแต่งตั้งบุคลากร ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ ๒๕๖4 ดังนี้ 
 1. นายไพศาล  นาคแป้น    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี          ประธานกรรมการ 
          2. นายรักษพล  กล่อมพงษ์   ครูชำนาญการ            รองประธานกรรมการ 
          3. นายสาธิต  สโุขวฒันกิจ    คร ู                 กรรมการ 
          4. นางสาวมยุรฉัตร  เพ็ชรสนั่น                คร ู             กรรมการ 
          5. นางสาวสุภาวิดา  ไกรทอง            ครูผู้ชว่ย            กรรมการ 
          6. นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร            พนักงานราชการ                               กรรมการ   
 7. นางสาวนภสรณ์  นวลพงศ์                 ธุรการ             กรรมการ 
   

 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖5 และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 เพ่ือนำผลการ
วิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุงในการดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

 
  

                           (นายไพศาล  นาคแปัน) 
                         ผอํูานวยการโรงเรียนวัดควนธานี 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ประกาศผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ 

ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์  
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

โรงเรียนวัดควนธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ลำดับ ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได ้ เครื่องมือ 
คะแนน 
เครื่องมือ 

ค่าน้ำหนัก 
คะแนนหลัง
ถ่วงน้ำหนัก 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.73  
 

IIT 

 
 

9๘.๕0 

 
 

30 

 
 

2๙.๕5 
2 การใช้งบประมาณ 9๕.26 
3 กำรใช้อำนาจ ๑๐๐.00 
4 การใช้ทรัพย์สินของ

ทางราชการ 
98.43 

5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

100.00 

6 คุณภาพการ 
ดำเนินงาน 

100.00  
EIT 

 
100.00 

 
30 

 
30 

7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

100.00 

8 การปรับปรุง 
การทำงาน 

100.00 

9 การเปิดเผย 
ข้อมูล 

92.14 OIT 96.08 40 38.43 

10 การป้องกนั  การ
ทุจริต 

100.00 

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 97.98 
ระดับผลการประเมิน (Rating Score) AA 

 โรงเรียนวดัควนธานี     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


