
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
คํานํา 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําข้อมูลผลการ ประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง เหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง  10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ        
(3) การใช้อํานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดําเนินงาน         
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปิดเผย ข้อมูล และ (10) การป้องกันการ
ทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข ้อมูลที ่เป็น ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                
(Open Data) ซึ ่งผลคะแนนครั ้งนี ้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และ 
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้
ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ได้มี บทบาทในการ
ผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้
มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

                                    
                                                                                              

                                                                                                       โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม



  
 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการ                             
ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 

********************** 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ ตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็น กลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิง
รุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง ดําเนินการโดยมุ่งหวังให้ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้
รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส         
ในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐหน่วยงาน
ภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและนําไปสู่ การพัฒนาตนเอง 
เพื่อให้การดําเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ ดําเนินงานภาครัฐของประเทศ
ไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน ป.ป.ช ได้กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 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) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน 
ตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อํานาจตัวชี้วัดการใช้ 
ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน          
ที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ ปรับปรุง
ระบบการทํางาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื ่อให้ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 

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. ผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการด ําเน ินงานของโรงเร ียนอน ุบาลป ่าพะยอม                    
ประจํา ปีงบประมาณ 2564 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.79  คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการเนินงาน ระดับ A เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนมากที่สุด 
เท่ากับร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.46 ตัวชี้วัดการใช้
อํานาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.35  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.14  ตัวชี้วัดการ
แก้ไขปัญหาทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.56  ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับ ร้อย
ละ  86.02  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.19   ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.06  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.53  และตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.63 



  
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการด ําเน ินงานของโรงเร ียนอนุบาลป่าพะยอม                   

ประจําปีงบประมาณ 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้อง 
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
  

(1) ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้
บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม 

 
(2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.46  เป็นคะแนนจาก 

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ 
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

 
(3) ตัวชี ้ว ัดที ่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.35 เป็นคะแนนจาก       

ประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า หน่วยงานควรสร้างความเชื่อมั่นให้ บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงานมากขึ้น 

 
(4) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.14 เป็นคะแนนจาก       

จากการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื ่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ 
สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ 
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดําเนินการตามนโยบายการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (5) การส่งเสริมความ โปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเผยแพร่ข้อมูลใน



  
 

ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเห็นควรว่าหน่วยงาน
ควรรักษามาตรฐานและคุณภาพการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุม ประเด็นข้างต้นให้สมบูรณ์ต่อไป 

 
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90) จํานวน 6 ตัวชี้วัด คือ 
 

(1) ตัวช ี ้ว ัดที ่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.56                    
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มี
การจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น 
รูปธรรม 

(2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.02                     
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ ตนเองหรือ
นําไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน หน่วยงานและ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ ชัดเจนและสะดวก 
เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแล และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

 
(3) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.19 เป็นคะแนน จาก

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่ เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ ความสําคัญกับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองมากข้ึน 

 
(4) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.06 เป็นคะแนน

จากการประเมินการรับรู ้ของผู ้ร ับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ              
การดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน              
และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ 
ดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน          
แก่ผู้รับบริการ ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับ 
สินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
สาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่ หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส 



  
 

ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการดําเนินการ 

 
(5) ตัวชี ้ว ัดที ่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.53 52                   

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ 
ปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่
และกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

 
(6) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.63 เป็นคะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ ประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ สาธารณชนเห็นได้ว่าหน่วยงาน
ควรให้ความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหน่วยงานและ ข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ 
รวมทั้งควรจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง จะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ           
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 

4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายใน ( Internal)                     
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.11 อยู่ในระดับ A บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการ ดําเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความ เชื่อมั่นและแสดงความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างมีประสิทธิผลโดยสิ่งที่ควร
เป็นประเด็นในการพัฒนาสําหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 

(1) การจัดทําแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจําปีและเผยแพร่
อย่าง โปร่งใส 
(2) ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ
ของ หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป
ตาม วัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ ตนเองหรือพวกพ้อง 
(3) การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร
ภายใน เรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์หรือค่า เดินทาง ฯลฯ 
4) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การ ตรวจรับพัสดุ 
 

(1) จัดทําแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจําปีและ เผยแพร่
อย่างโปร่งใส 
(2) ใช้จ่ายงบประมาณของ 
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป ตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ ประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
(3) เบิกจ่ายเงินของบุคลากร 
ภายในเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้องตาม 
ระเบียบ 
(4) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการตรวจรับพัสดุต้องถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน 
ทางราชการ 

(1) การรับรู้แนวปฏิบัติของน่วยงานของ
ท่านก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ 
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม 
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน 
หน่วยงาน 
(3) การขอยืมทรัพย์สินของราชการไป 
ใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
4) การกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้ 
มีการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือ พวกพ้อง 

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
(2) มีข้ันตอนการขออนุญาต
การ ขอยืมที่ถูกต้อง 
(3) สร้างมาตรการการกํากับ
ดู และและตรวจสอบการใช้ 
ทรัพย์สินของทางราชการ 

 



  
 

 
4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้ 

คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.74 อยู่ในระดับ B บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ กําหนดไว้ โ ดยมี
การให้ข้อมูลที ่ชัดเจนแก่ผู ้ร ับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู ่ เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่
อาจคํานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสําหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

(1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่าง ๆ ต่อ สาธารณชน 
(2) ผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 
และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 
(3) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ 
ผู ้มาติดต่อหรือผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งคําติชมหรือความคิดเห็น 
เ ก ี ่ ย ว ก ั บการด ํ า เ น ิ น ง าน /การ
ให้บริการ 
(4) ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ 
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงาน 

(1) เ ผ ย แ พ ร ่ ข ้ อ ม ู ล ข อ ง
หน่วยงานในเรื ่องต่าง ๆ ต่อ 
สาธารณชน 
(2) แจ้งผลการดําเนินงานข้อ 
ร้องเรียนต่อสาธารณชน 
(3) จัดช่องทางให้ผู้รับบริการ 
แสดงความคิดเห็น / ร้องเรียน 
เกี่ยวกับการดําเนินงาน/การ 
ให้บริการ อย่างหลากหลาย 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง 
ระบบการทํางาน 

1) เปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการ ผู ้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไป 
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ 
ด ํ า เน ินงาน/การให ้บร ิ การของ 
หน่วยงาน 
(2) ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ค ุณ ภ า พกา ร
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การปรับปรุงการดําเนินงาน การ
บร ิการให ้ เก ิดความโปร ่งใสมี  
วิธีการและขั้นตอนการทํางานให้ดี 
ขึ้น 

 
 



  
 

 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งได้คะแนน เท่ากับ
ร้อยละ 74.63 และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.53 ซึ่งประเมิน จาก
แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

(1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง 
ๆ ต่อสาธารณชน 
(2) ผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่ 
สาธารณชนควรรับทราบ 
(3) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคําติชมหรือ 
ความค ิดเห ็นเก ี ่ยวกับการด ําเน ินงาน/การ 
ให้บริการ 
(4) ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ 
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ทํางาน 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปร ับปร ุง พ ัฒนาการด ําเน ินงาน/การ
ให้บริการของ หน่วยงาน 

(2) การปร ับปร ุงค ุณภาพการปฏ ิบ ัต ิ งาน                    
/การให้บริการ 

 

 
ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น และหน่วยงาน 

ควรให้ความสําคัญมากขึ ้นคือประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหน่วยงาน และ
ข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งควรจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการ รับรู้เกี่ยวกับ
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ด้วย ซึ่งจะสะท้อน
ถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และ การปรับปรุงการทํางาน 
การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ ทํางานของหน่วยงานให้ดียิ ่งขึ้น  
รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมใน การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให้



  
 

สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
6. ข้อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดี 
     ขึ้น 

 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน จัดทําข้อมูลพื้นฐานได้แก่ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ และการ 
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

-กลุ่มอํานวยการ รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยายน 
2565 

(2) แผนดําเนินงาน 
แผนปฏิบัติงาน และ 
คู่มือการให้บริการ 

จัดทําแผนดําเนินงาน 
แผนปฏิบัติงาน และคู่มือ 
การให้บริการของกลุ่มงาน 
ทุกกลุ่ม 

-กลุ่มอํานวยการ 
-กลุ่มบริหารการเงินและ 
สินทรัพย์ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
-กลุ่ม ICT 
-กลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ 
-กลุ่มนโยบายและแผน 
-กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยายน 
2565 

(3) แผนการใช้จ ่าย
งบประมาณประจําปี 
และการจ ัดซ ื ้ อจัด
จ้าง หรือการจัดหา
พัสดุ 

จ ัดท ําแผนการใช ้จ ่ าย
งบประมาณประจําปี และ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 
จัดหาพัสดุ 

-กลุ่มนโยบายและแผน 

-กลุ่มบริหารการเงินและ 
สินทรัพย์ 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยายน 
2565 

(4) นโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล การ 
ด ํ า เ น ิ น ก า ร ต า ม
นโยบาย การบริหาร
ทรัพยากร บุคคล และ
หลักเกณฑ์ การบริหาร
และพัฒนา ทรัพยากร
บุคคล 

กําหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จัดทํา 
หลักเกณฑ์การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

-กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยายน 
2565 



  
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 

(5) การส่งเสริมความ 
โปร ่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื ่อง 
ร ้อง เร ียนการท ุจริ ต 
และการเปิดโอกาสให้ 
เกิดการมีส่วนร่วม 

จัดทํามาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 

-กลุ่มกฎหมายและคดี 
-หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยายน 
2565 

6) การดําเนินการเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต 

จัดทําเจตจํานงสุจริตของ
ผู้บริหาร สร้างเครื่องมือการ 
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการ 
ป ้องก ันการท ุจร ิต  การ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และจ ัดแผนปฏ ิบ ัต ิ ก าร 
ป ้องก ันการท ุจร ิต -กลุ่ ม
อํานวยการ 

-กลุ่มบริหารการเงินและ 
สินทรัพย์ 

-กลุ่มบริหารงานบุคคล 

จัดทําเจตจํานงสุจริตของ 
ผู้บริหาร สร้างเครื่องมือ
การ ประเมินความเสี่ยง
เพ ื ่อการ ป ้องก ันการ
ทุจริต การ เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และ
จ ั ด แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร 
ป้องกันการทุจริต 
-กลุ่มอํานวยการ 
-กลุ่มบริหารการเงินและ 
สินทรัพย์ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยายน 
2565 

 -กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
-กลุ่ม ICT 

-กลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ 

-กลุ่มนโยบายและแผน 

-กลุ่มกฎหมายและคดี 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
-กลุ่ม ICT 
-กลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ 
-กลุ่มนโยบายและแผน 
-กลุ่มกฎหมายและคดี 
- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
-หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 

 



  
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 

(7) มาตรการภายใน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

จัดทํามาตรการภายในเพื่อ 

ป้องกันการทุจริตได้แก่ 

-มาตรการเผยแผ่ข้อมูลต่อ 
สาธารณะ 
-มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

-มาตรการส่งเสริมความ 
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-มาตรการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 

-มาตรการป้องกันการรับ 
สินบน 

-มาตรการป้องกันการ ขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน
กับผลประโยชน์ ส่วนรวม 

-มาตรการตรวจสอบการใช้ 
ดุลยพินิจ 

-กลุ่มอํานวยการ 
-กลุ่มบริหารการเงินและ 
สินทรัพย์ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
-กลุ่ม ICT 
-กลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ 
-กลุ่มนโยบายและแผน 
-กลุ่มกฎหมายและคดี 
-กลุ ่มส่งเสริมการจัด 
การศึกษา 
-หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยายน 
2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 36 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 


