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1. คำนำ  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปภายใตแนวคิด “Open to 

Transparency” ซึ่งเปนหลักการพืน้ฐานส าคัญของการประเมิน ITA ท่ีมาจากการ “เปด” 2 ประการ คือ 

“เปดเผย ขอมูล” ของหนวยงานภาครัฐเพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได 

และ “เปดโอกาส” ใหผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภาครัฐ ท้ังเจาหนาท่ีภายในหนวยงงาน และประชาชน

ผูรับบริการ หรือติดตอกับหนวยงานภาครัฐไดเขามามีสวนรวมประเมินหรือแสดงความเห็นตองานภาครัฐผานการ

ประเมิน ITA ซึ่งการประเมิน ITA 2564 ยังคงใชกรอบแนวทางการประเมินเชนเดียวกับการประเมิน ITA 2563 

เพื่อใหหนวยงาน ภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยางเช่ือมโยงและตอเนื่อง อีกท้ังยังท าให

เห็นพัฒนาการในดาน คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐไดอยางชัดเจน รายงานการวิเคราะหผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจาก

ตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 1) การปฏิบัติหนาท่ี 2) การใชงบประมาณ 3) การใชอ านาจ 4) การใชทรัพยสินของ

ราชการ 5) การแกไขปญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 8) การปรับปรุง

ระบบการทำงาน 9) การเปดเผยขอมูล และ 10) การปองกนัการ ทุจริต โดยการประเมินผลผานแบบวัดการรับรู

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) แบบวัดการรับรูของ

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และแบบตรวจการ

เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผลการประเมินได

สะทอนถึงการปฏิบัติงานของโรงเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปรงใสใน

การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอันสะทอนภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ และ สงผลตอการ

ยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 



 
 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่ องมือการ 

ประเมินตามมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมี 

คุณธรรม โดยใชช่ือวา “การประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  

and Transparency Assessment: ITA)” และก าหนดเปนกลยุทธของยุทธศาสตรชาติว าดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564 เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ  

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตอง 

ด าเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ

พัฒนาและยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานไดอยางเหมาะสม 

การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  

and Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนการรายงานในลักษณะคาคะแนน  

โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) จำแนกเปน 7 ระดับ ดังนี ้

 

คะแนน  ระดับ 

95.00 – 100  AA 

85.00 – 94.99  A 

75.00 – 84.99  B 

65.00 – 74.99  C 

55.00 – 64.99  D 

50.00 – 54.99  E 

0 – 49.99  F 

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในภาพรวมท่ี 88.25 คะแนน ซึ่งจัดอยูในระดับ A เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสตาม

ตัวช้ีวัด พบวา ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนสูงท่ีสุด คือ ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการท างาน ได 95.19 คะแนน รองลงมา คือ 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหนาท่ี ได 95.18 คะแนน ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน ได 94.34 คะแนน ดานการปองกนั

การทุจริต ได 93.75 คะแนน ดานประสิทธิภาพการส่ือสาร ได 93.67 คะแนน ดานการเปดเผยขอมูล ได 91.00 



 
 
 

คะแนน ดานการแกไขปญหาการทุจริต ได 88.27 คะแนน ดานการใชทรัพยสินของราชการ ได 87.95 คะแนน 

ดานการใชอำนาจ ได 85.41 คะแนน และดานการใชงบประมาณ ได 82.70 คะแนน ดังรายละเอียดใน 

ผลการประเมิน ITA ป 2563 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

3. การวิเคราะหขอมูล 

 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สามารถวิเคราะหตามตัวช้ีวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีตองพัฒนา ไดดังตอไปนี้ 

3. 1 จุดแข็ง ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนประเมินมากกวา 90 คะแนน จำนวน 6 ตัวช้ีวัด คือ 

3.1.1 ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมได 95.19 คะแนน (สูงกวาป 2562  

ซึ่งได 91.63 คะแนน เปนคะแนนท่ีไดจากการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ท่ีมีตอการ  

ปรับปรุงการท างานของหนวยงาน/เจาหนาท่ีของหนวยงาน ตามตัวช้ีวัดยอย โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไป

นอย ดังนี้ 1 การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการดีข้ึน (98.04 คะแนน 2 การปรับปรุงวิธีการและ  

ข้ันตอนการด าเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน (96.07 คะแนน 3 การเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี  

สวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน (96.07  

คะแนน 4 การปรับปรุงการด าเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน (95.29 คะแนน และ 5 มีการ  

น าเทคโนโลยีมาใชในการด าเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน (90.48 คะแนน  

3.1.2 ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี โดยรวมได 95.18 คะแนน (สูงกวาป 2562 ซึ่งได 94.14 คะแนน เปนคะแนน

ท่ีไดจากการประเมินการรับรูของบุคลากรของหนวยงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามตัวช้ีวัด 

ยอย โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปนอย ดังนี้ 1 บุคลากรไมมีการใหเงิน/ทรัพยสิน/ประโยชนอื่ น ๆ  

แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต (99.44 

คะแนน 2 บุคลากรไมมีการรับเงิน/ทรัพยสิน/ประโยชนอื่ นๆ นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให

กันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันใน

สังคม (97.89 คะแนน 3 บุคลากรไมมีการเรียกรบัเงิน/ทรัพยสิน/ประโยชนอื่ นๆ จากผูมาติดตอ เพืแ่ลกกับการ 

ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ (97.78 คะแนน 4 บุคลากรปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูท่ีมา  

ติดตเอเปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด/เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดมากที สุด (92.70 คะแนน 5 บุคลากร  

ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอที รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน (91.20  

คะแนน และ 6 บุคลากรมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มุงความส ำเร็จของงาน/ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระ 

สวนตัว/พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง (91.07 คะแนน  

วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ] 

3.1.3 ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได 94.34 คะแนน (ต่ำกวาป 2562 ซึ่งได  

96.74 คะแนน เปนคะแนนท่ีไดจากการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอคุณภาพการ  



 
 
 

ดำเนินงานหนวยงาน ตามตัวช้ีวัดยอย โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปนอย ดังนี้ 1 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา  

ทานไมเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานขอใหจายเงิน/ทรัพยสิน/ประโยชนอื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ 

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ (100 คะแนน 2 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการด าเนินงานโดยค ำนึงถึงประโยชน 

ของประชาชนและสวนรวมเปนหลักมากท่ีสุด (94.50 คะแนน 3 เจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงาน/ใหบริการ  

แกทานเปนไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด / เปนไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดมากท่ีสุด (92.54 คะแนน 4 เจาหนาท่ี

ของหนวยงาน ใหขอมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ / ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือน

ขอมูล มากท่ีสุด (92.52 คะแนน และ 5 เจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงาน / ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น 

ๆ อยางเทาเทียมกันมากท่ีสุด (92.14 คะแนน 3.1.4 ตัวช้ีวัดท่ี  10 การปองกันการทุจริต โดยรวมได 93.75 

คะแนน (ต่ำกวาป 2562 ซึ่งได 100 คะแนน เปนคะแนนท่ีไดจากการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอ

สาธารณะของหนวยงาน (Open Data)เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงาน ตาม

ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 1 การด าเนินการเพื่อปองกันการทุจริต (8 ประเด็น และ 2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการ

ทุจริต (2 ประเด็นในตัวช้ีวัดนี้ โรงเรียนไดรับการประเมิน 0.00 คะแนน ในประเด็นการมีสวนรวมของผูบริหาร 

โดยคณะกรรมการประเมินใหความคิดเห็นไววาไมสามารถเขาถึงขอมูลไดจาก URL ที ใหไว และ URL ดังกลาว

มิไดเช่ือมโยงกับเว็บไซตหลักของหนวยงาน เมือ่ผูรับผิดชอบตรวจสอบตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการพบวา  

ไมสามารถเขาถึงขอมูลไดจริง เนื่องจากมีการปรับปรุงเว็บไซตหลักของโรงเรียนภายหลังจากท่ีผูรับผิดชอบได 

รายงานขอมูลเขาระบบการประเมิน ITA แลว ซึ่งจากการปรับปรุงดังกลาวไดเปล่ียนแปลง URL Link ของขอมูลท่ี 

ผูรับผิดชอบนำระบบดวย จึงทำใหไมสามารถเขาถึงขอมูลได สวนอีก 9 ประเด็นท่ีเหลือของตัวช้ีวัด โรงเรียน 

ไดผลการประเมิน 100 คะแนน (ดังรายละเอียดในตาราง 13.1.5 ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเ ผยขอมูล โดยรวมได 

91.00 คะแนน (ต่ำกวาป 2562 ซึ่งได 100 คะแนน เปนคะแนนท่ีไดจากการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอ

สาธารณะของหนวยงาน (Open Data) เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงาน ตาม

ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 1 ขอมูลพื้นฐาน (9 ประ เด็น 2 การบริหารงาน (8 ประเด็น 3 การบริหารเงินงบประมาณ (7 

ประเด็น 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4 ประเด็น และ 5 การสงเสริมความโปรงใส (5 ประเด็น  

วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ] 

ในตัวช้ีวัดนี้ โรงเรียนไดรับการประเมนิ 0.00 คะแนน ในประเด็นหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล โดยคณะกรรมการประเมินไดใหความคิดเห็นวา หลักเกณฑการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร 

บุคคลท่ีน ามาตอบไมครบถวนตามก าหนด ท้ังนี้ โรงเรียนไดท าการตรวจสอบขอมูลท่ีสงไปพบวายังตอบไม

ครบถวนตามขอกำหนดจริง อีก 8 ประเด็น โรงเรยีนไดผลการประเมิน 100 คะแนน (ดังรายละเอียดในตาราง 1  

อยางไรก็ตาม แมวาตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินการ ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต และ 



 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล โรงเรียนจะไดรับคะแนนมากกวา 90 คะแนน แตคะแนนท่ีไดนัน้ต ากวาป 2562  

โรงเรียนจึงมองวายังเปนจุดท่ีโรงเรียนตองปรับปรงุและสรางความเขาใจกับบุคลากรของโรงเรียน 

3. 2 จุดท่ีตองพัฒนา ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนต่ำกวา 90 คะแนน จำนวน 4 ตัวช้ีวัด คือ 

3.2.1 ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกปญหาการทุจริต โดยรวมได 88.27 คะแนน (สูงกวาป 2562 ซึ่งได  

87.85 คะแนน เปนคะแนนท่ีไดจากการประเมินการรับรูของบุคลากรของหนวยงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตาม  

ตัวช้ีวัดย อย โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปนอย ดังนี้ 1 หน วยงานของทานมีการเฝาระวังการทุจริต /  

ตรวจสอบการทุจริต / ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต ต อการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด (91.57  

คะแนน 2 หนวยงานของทานมีการด าเนินการเรื่องทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงาน  

ใหมีประสิทธิภาพ / จัดท าแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน หรือไม (90.48  

คะแนน 3 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานใหความส ำคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด (89.74  

คะแนน 4 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด (88.95 คะแนน 5  หนวยงาน  

ของทานมีการน าผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรงุการท างาน 

เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด (88.10 คะแนน และ 6 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริต

ท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานสามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก / สามารถติดตามผลการ 

รองเรียนได / มั่นใจวาจะมีการด าเนินการอยางตรงไปตรงมา / มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง  

(80.77 คะแนน3.2.2 ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมได 87.95 คะแนน (สูงกวาป 2562 ซึ่งได  

87.36 คะแนน เปนคะแนนท่ีไดจากการประเมินการรับรูของบุคลากรของหนวยงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตาม  

ตัวช้ีวัดยอย โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปนอย ดังนี้ 1 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพยสิน

ของราชการไปใชโดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทานมากนอยเพียงใด (99.27 คะแนน  

2 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัวหรือน าไปใหกลุมหรือพวกพอง  

มากนอยเพียงใด (97.04 คะแนน 3 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานบุคลากรใน

หนวยงานของทาน มีการขออนญุาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด (92.64 คะแนน 4 หนวยงานของทานมีการ ก

กำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการเพื่อปองกันไมใหมีการน าไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือ

พวกพองมาวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 [ 7 ]นอยเพียงใด (87.47 คะแนน 5 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ

ราชการทีถูกตอง มากนอยเพียงใด (83.09 คะแนน และ 6 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่ อยืมทรัพยสินของราชการไป

ใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด (68.18 คะแนน  

3.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอ านาจ โดยรวมได 85.41 คะแนน คะแนน (ต่ำกวาป 2562 ซึ่งได  



 
 
 

87.44 คะแนน เปนคะแนนท่ีไดจากการประเมินการรับรูของบุคลากรของหนวยงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตาม  

ตัวช้ีวัดยอย โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปนอย ดังนี้1 ท านเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของ 

ผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด (97.64 คะแนน 2 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังกาใหท าในส่ิงท่ีไมถูกตอง หรือมี  

ความเส่ียงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด (97.64 คะแนน 3 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน ถูก  

แทรกแซงจากผูมีอ านาจ / มีการซื้อขายตำแหนง / เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพยีงใด (91.31  

คะแนน 4 ท านไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด (78.71 คะแนน  

5 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึก ษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปน 

ธรรม มากนอยเพียงใด (73.95 คะแนน และ 6 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ  

ผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด (73.19 คะแนน  

3.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ โดยรวมได 82.70 คะแนน (ต่ำกวาป 2562 ซึ่งได 90.56  

คะแนน เปนคะแนนท่ีไดจากการประเมินการรับรูของบุคลากรของหนวยงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามตัวช้ีวัด  

ยอย โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปนอย ดังนี้ 1 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ  

เชน คาท างานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด (90.77 คะแนน 2 หนวยงานของ  

ทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด (89.36 คะแนน 3 หนวยงาน  

ของทานมีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะโปรงใส ตรวจสอบได / เอื้อประโยชน 

ใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากนอยเพียงใด (85.47 คะแนน 4 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณโดย  

คำนึงถึงประเด็นความคุมคา / ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีต้ังไว มากนอยเพียงใด (84.11 คะแนน  

5 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหท านมีส วนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ โดยการสอบถาม /  

ทักทวง / รองเรียน มากนอยเพียงใด (74.06 คะแนน และ 6 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจ าป  

ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด (72.45 คะแนน  

วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ] 

3. 3 ขอเสนอแนะ จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของโรงเรียน 

จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

(ITA) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563” ท่ีก าหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผล

คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ภายในป พ.ศ. 2565 และสำหรับการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด คือ 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบ

ตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) รวมจำนวนท้ังส้ิน 10 ตัวช้ีวัด พบวา มีคะแนนสูงกวาเกณฑเปาหมาย 

(รอยละ 85 ทุกตัวช้ีวัด ซึ่งสะทอนถึงการตระหนกัรูของบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีอยางซื่อสัตยสุจริต มุง



 
 
 

ผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนส วนรวมเปนหลักอยางชัดเจน อีกท้ังยังคำนึงถึงคุณภาพในการใหบริการ

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการ

ใหบริการผานระบบ e-Service อยางดียิ่ง 

 

3. 4 ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองในการดำเนินการและควรไดรับการพัฒนา / แกไข 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ.  

2563 ของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พบวา มีตัวช้ีวัดหลัก และตัวช้ีวัดยอย ท่ีมีคะแนนต่ำกวา 85.00 คะแนน ใน 

หลายประเด็น ซึ่งเปนคะแนนท่ีไดจากการประเมินการรับรูของบุคลากรของหนวยงาน และควรไดรบัปรับปรุง 

แกไขโดยเรงดวน ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แสดงขอเสนอแนะ/แนวทาง/มาตรการ ในการพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนเทพสถิตวิทยาตามตัวช้ีวัด

หลัก / ตัวช้ีวัดยอย ในการประเมินการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ ประจำป พ.ศ. 2564 

 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 


