
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการ ประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง เหมาะสม เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ ดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับสากล  

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่จะต้อง แก้ไขโดยเร่งด่วน และ
ประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ หน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการวิเคราะห์ฯ ฉบับนี้ หวังเป็นอย่าง ยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ใน
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผล คะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนแผนงาน กิจกรรม/โครงการ ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู ้บริหาร รวมถึงบุคลากรทุกระดับของสำนักงานเขตพื้นที่  
ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือขับเคลื ่อนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้การบริหารงานโดย 
นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้เล็งเห็นความสำคัญ และความตระหนัก 
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  
ทั้ง 3 ด้าน (IIT, EIT, OIT)  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงได้ คะแนน 88.55 ระดับคุณภาพ A ดังนั้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงจึงได้วิเคราะห์จุดอ่อนในการดำเนินงาน และนำมากำหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
ดังต่อไปนี้  

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 

1. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  

 
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนินงานของโรงเร ียนถนอมราษฎร์บำรุง  

เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บำรุง ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงและจาก เอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงเรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้  
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ตัวช้ีวัดที ่ ประเด็นตัวช้ีวัด  คะแนน  ระดับ  หมายเหตุ 

1.  การปฏิบัติหน้าที่  91.11  A ผ่าน 

2.  การใช้งบประมาณ  79.63  B ผ่าน 

3.  การใช้อำนาจ  90.14  A ผ่าน 

4.  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  78.79  B ผ่าน 

5.  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  83.88  B ผ่าน 

6.  คุณภาพการดำเนินงาน  90.60  A ผ่าน 

7.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  85.28  A ผ่าน 

8.  การปรับปรุงระบบการทำงาน  85.38  A ผ่าน 

9.  การเปิดเผยข้อมูล  92.53  A ผ่าน 

10.  การป้องกันการทุจริต  92.50 A ผ่าน 

 
หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน  

ระดับ  คะแนน  หมายเหตุ 

AA Excellence  95.00 – 100  ผ่าน 

A Very Good  85.00 – 94.99  ผ่าน 

B Good  75.00 – 84.99  ไม่ผ่าน 

C Fair  65.00 – 74.99  ไม่ผ่าน 

D Poor  55.00 – 64.99  ไม่ผ่าน 

E Extremely Poor  50.00 – 54.99  ไม่ผ่าน 

F Fail  0 – 49.99  ไม่ผ่าน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง  
โดยใช้ผลคะแนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวที่แสดง
ให้เห็นถึงจุดแข็ง (STRENGTH) และจุดอ่อน (WEAKNESS) ที่ต้องพัฒนาไว้ด้งต่อไปนี้  
ผลการประเม ินตามแบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวช้ีวัดที่ 1-5 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 84.71 อยู่ในระดับ B (Good)  
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  

การปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่  โดยรวมได ้คะแนนเท ่าก ับร ้อยละ 91.11 เป ็นคะแนนจากการประเมิน  
ระดับการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยืดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสมีการปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีการดำเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการ ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  

การใช ้งบประมาณ โดยรวมได ้คะแนนเท ่าก ับร ้อยละ 79.63 เป ็นคะแนนจากการประเมิน  
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 
งบประมาณนับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี และ
เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน อย่างคุ้ มค่าเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกท้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน เช่น การเบิกจ่าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯลฯ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงใน
การใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี  
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ  

การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.14 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้  
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการ 
มอบหมายงานการประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง 
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจ 
ของผู้บังคับบัญชาว่าเป็นไปด้วยความยุติธรรม ความเสมอภาค ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ทั้งสิ้น เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.79 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรม
ของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือนำไปให้ ผู้อื่นและ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม โดย
บ ุคคลภายนอกหน่วยงาน ซ ึ ่ งหน ่วยงานม ีกระบวนการในการขออน ุญาตที ่ช ัดเจนและเป ็นธรรม  
เห็นได้ว่าบุคลากรขาดความชื่อมั่นในตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ โรงเรียนต้องดำเนินการตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากท่ีสุด  
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.88 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น  ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยผู้บริหารหน่วยงาน ได้มีนโยบายที่
ชัดเจนในการป้องกันการทุจริต มีการจัดทำแผ่นงานต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา มีการสร้างการรับรู้ใน แนวทางการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้จากกรมบังคับคดีจังหวัดตาก มาบรรยายให้ความรู้ 
สร้างความตระหนัก ในการเป็นข้าราชการไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรับชัน  
ผลการประเมินตามแบบวัดการร ับร ู ้ของผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)  

ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 87.08 อยู่ในระดับ A (Very Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชน 
ผู้รับบริการภายนอกมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานและ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ขัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ส่วนตน 
อยู ่เหนือผลประโยชน์สาธารณะหรือผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งเป็นเงิน 
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ โดยมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาดังต่อไปนี้  
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  

คุณภาพการดำเนินงานโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.60 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับ 
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ กำหนดไว้อย่าง 
เคร่งครัด ซึ่งเห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึด 
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการไม่นำผลประโยชน์ 
ส่วนตนของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะและไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ควรมีการพัฒนา
เพ่ือให้บุคลากรมีใจรักในการบริการ บริการผู้ที่เข้ามา ติดต่ออย่างเต็มใจและมีความเท่าเทียม  
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ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.28 เป็นคะแนนจากการประเมินการ 
รับรู้ ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเดน็ที่ 
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มี 
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงาน 
การให้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถ 
ติดต่อสอบถามให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการ 
สื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
ตัวชีวั้ดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน  

การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ 
ทำงานในประเด็นปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.38 เป็นคะแนนที่เกี ่ยวข้องกับ 
การ ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมี  
การดำเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่ วมในการปรับปรุง 
พัฒนา การดำเนินงานเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
ทั้งนี้หน่วยงานต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  

ตัวชี้วัดที่ 9 - 10 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 92.51 อยู่ในระดับ A (Very Good) แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
มีการวางระบบที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน ได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดง
ถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง ได้ดีกว่าเดิม  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 92.53 คะแนน เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น 
ปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ  

1.ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
2.การบริหารงาน การดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
3.การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 

จัดหาพัสดุ  
4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
5.การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื ่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิด 

โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต  
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ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 92.53 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ A แสดงให้เห็นว่าการ 
เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบันซึ่งควรมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.50 เป็นคะแนน จากการ 
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้ 
สาธารณชนได้รับทราบ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต อย่างความ 
โปร่งใสและครบถ้วน มี 2 ประเด็นคือ  

1.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ การแสดงเจตจำนงสุจริตของ ผู้ให้บริการ การประเมิน 
ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ทนต่อการทุจริต และแผนปฏิบัติ  
การป้องกนัการทุจริต  

2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและ 
ป้องกันการทุจริต มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกัน 
การรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการ 
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานของรัฐอย่างไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความสำคัญในการกำหนด 
มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้อย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป  
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ตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย  

ข้อ หัวข้อการประเมิน/ประเด็นการตรวจ 
ผล

คะแนน 
ประเด็นที่

ต้องปรับปรุง 

O1  โครงสร้าง  100 ไม่มี 

O2  ข้อมูลผู้บริหาร  80  ปรับปรุง 

O3  อำนาจหน้าที่  100  ไม่มี 

O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  100  ไม่มี 

O5  ข้อมูลการติดต่อ  100  ไม่มี 

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  100  ไม่มี 

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์  80 ปรับปรุง 

O8  Q&A  60 ปรับปรุง 

O9  Social Network  80 ปรับปรุง 

O10  แผนดำเนินงานประจำปี  100  ไม่มี 

O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน 100  ไม่มี 

O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  100  ไม่มี 

O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  60 ปรับปรุง 

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  80 ปรับปรุง  

O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  100  ไม่มี 

O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกาให้บริการ  100  ไม่มี 
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O17  E–Service  60  ปรับปรุง 

ข้อ หัวข้อการประเมิน/ประเด็นการตรวจ 
ผล

คะแนน 
ประเด็นที่ต้อง

ปรับปรุง 

O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  100 ไม่มี 

O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่า  
งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

100  ไม่มี 

O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  80 ปรับปรุง 

O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  100  ไม่มี 

O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 100  ไม่มี 

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย เดือน 100  ไม่มี 

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 80  ปรับปรุง 

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100  ไม่มี 

O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 100  ไม่มี 

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล 100 ไม่มี 

O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี 100  ไม่มี 

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 100  ไม่มี 

O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 80 ปรับปรุง 

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 100  ไม่มี 

O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  80 ปรับปรุง 

O33  การเปิดโอกาส ให้เกิดการมี ส่วนร่วม 100  ไม่มี 

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับ ของขวัญ  
(No Gift Policy) 

80  ปรับปรุง 
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O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  100  ไม่มี 

ข้อ หัวข้อการประเมิน/ประเด็นการตรวจ 
ผล

คะแนน 
ประเด็นที่ต้อง

ปรับปรุง 

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  100  ไม่มี 

O37  การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  100  ไม่มี 

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม 60 ปรับปรุง 

O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  100  ไม่มี 

O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี  
รอบ 6 เดือน 

100  ไม่มี 

O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 100  ไม่มี 

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน 100  ไม่มี 

O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

100  ไม่มี 
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จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามแบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) พบว่ามีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ควรมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการกำกับติดตาม 
ตัวชี้วัดที่ 2 

การใช้งบประมาณ 
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 
i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

• คุ้มค่า 

• ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 
i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
 
 

1. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ให้บุคลากรเข้าถึงได้ง่ายผ่าน 
Google sheet และส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี 
2. ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ ไม่ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม พวกพ้อง 
3. เบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ฯ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
และสินทรัพย์ 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
และสินทรัพย์เป็นผู้ตรวจสอบ
และกำกับติดตามการ
ดำเนินงาน และนำเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

• โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

• เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

• สอบถาม 

• ทักท้วง 

• ร้องเรียน 

5. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกท่านมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณได ้โดยแสดงข้อมูล
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน 
Google sheet  

ตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินทางราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
นำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
i20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

1. จัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการให้กบัคณะครูและบุคลากรทุก
ท่าน  

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
และสินทรัพย์ 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
และสินทรัพย์เป็นผู้ตรวจสอบ

และกำกับติดตามการ
ดำเนินงาน และนำเสนอต่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
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i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 
i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน
เกี่ยวกับใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมาก
น้อยเพียงใด 
i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม
หรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

 
 
 

 
 
 
 


