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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท้องถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง ๑๐ ตัวช้ีวัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าท่ี     
(๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต    
(๖) คุณภาพการด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (๙) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index:CPI)ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 

ของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์)ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

********************** 

๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)      
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็น
กลยุทธ์ท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง ด าเนินการโดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐหน่วยงานภาครัฐท่ีรับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและน าไปสู่
การพัฒนาตนเอง เพื่อให้การด าเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ด าเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ส านักงาน ป.ป.ช ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ แบ่งออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติหน้าท่ี 
๒. การใช้งบประมาณ 
๓. การใช้อ านาจ 
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๖. คุณภาพการด าเนินงาน 
๗. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
๘. การปรับปรุงระบบการท างาน 
๙. การเปิดเผยข้อมูล 
๑๐. การป้องกันการทุจริต 
 
 



                                 -2- 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน ITA มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 
๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจตัวช้ีวัดการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๒ . แ บ บ วั ด ก ารรั บ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ วน ไ ด้ ส่ วน เสี ยภ าย น อ ก  (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

๓ .แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 

 
เกณฑ์ระดับการประเมิน มี ๗ ระดับ ดังนี้ 

ผลคะแนน  ๙๕ – ๑๐๐ คะแนน  ระดับ AA  
ผลคะแนน  ๘๕ – ๙๔ คะแนน  ระดับ A  
ผลคะแนน  ๗๕ – ๘๔ คะแนน  ระดับ B  
ผลคะแนน  ๖๕ – ๗๔ คะแนน  ระดับ C  
ผลคะแนน  ๕๕ – ๖๔ คะแนน  ระดับ D  
ผลคะแนน  ๕๐ – ๕๔ คะแนน  ระดับ E  
ผลคะแนน  ๐ – ๔๙   คะแนน  ระดับ F  
 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 

๒.๑ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้คะแนนเฉล่ียร้อย
ละ ๗๖.๒๓ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B (Good) โดยตัวชี้วัดท่ี ๑  
การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนสูงสุด เฉล่ียร้อยละ ๙๖.๐๘ 

2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนคลองสองพี่
น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๑.๕๗ คะแนน ซึ่งถือ
ว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ B  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการ
ทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๑.๔๓ 
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๘๙ ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ ๘๔.๕๓ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๘.๑๘ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน 
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เท่ากับร้อยละ ๘๓.๐๒ ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๒.๙๓ตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๘.๕๕ ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ ๗๗.๐๐  และตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๑๑ 

๒.๓ การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) กับภาพรวมระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 สรุปได้ดังนี้  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ผล
คะแนน ITA ภาพรวม

ระดับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

คะแนน ITA ของ
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง

(ใจดีอุปถัมภ์) 

ผลต่างของคะแนน ITA 

2563 ๗๖.๒๓ 81.57 +5.34 
 

 ๒.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง 
(ใจดีอุปถัมภ์) เป็นรายตัวช้ีวัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง        
(ใจดีอุปถัมภ์) และจากเอกสารหลักฐานการ เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง      
(ใจดีอุปถัมภ์) เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้  
 
ตัวชี้วัดท่ี ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหต ุ 

10 การป้องกันการทุจริต 100 AA  
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 91.43 A  
3 การใช้อ านาจ 90.89 A  
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.53 B  
6 คุณภาพการด าเนินงาน 84.11 B  
2 การใช้งบประมาณ 83.02 B  
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 82.93 B  
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 78.55 B  
8 การปรับปรุงการท างาน 77.00 B  
9 การเปิดเผยข้อมูล 58.18 D  

หมายเหตุ : ระดับผลคะแนนการประเมิน 
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ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence ๙๕.๐๐ – ๑๐๐ ผ่าน 

A Very Good ๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ ผ่าน 

B Good ๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

C Fair ๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

D Poor ๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

E Extremely Poor ๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

F Fail ๐ - ๔๙.๙๙ ไม่ผ่าน 

 
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง        
(ใจดีอุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง
และจุดท่ีจะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 )จ านวน ๓ ตัวชี้วัด คือ 

(๑)  ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒  ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

(๒)  ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๑.๔๓   เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นใน
เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่าง
เท่าเทียมกัน 

(๓)  ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๘๙  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง  
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ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่นต่อการ
ใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85)  จ านวน ๗ ตัวชี้วัด คือ 

(๑)  ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๕๓ เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 

(๒)  ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๔.๑๑ เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การด าเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับ
สินบน แต่ท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทางท่ีหลากหลาย การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 

(๓)  ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.02  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า 
หน่วยงานให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 (๔) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  
๘๒.๙๓ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนญุาต
ท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ 
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ราชการท่ีถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

 (๕) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๘.๕๕ เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเ สียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชนเห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่ือสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ท่ีสาธารณชนท่ีควรรับทราบ รวมท้ังการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
จะสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖)   ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๗.๐๐  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

 (๗) ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๘.๑๘  เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ  

(๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๔.๑  ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้
คะแนนเฉล่ีย ๒๕.๙๗  จาก ๓๐.๐๐  เท่ากับร้อยละ ๘๖.๕๖ อยู่ในระดับ(Very Good) บ่งช้ีให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดย
บุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลโดยส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

(๑) การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
(๒) ขั้นตอนการขออนญุาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 
(๓) การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
๔) การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง 

(๑) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 
(๒) มีข้ันตอนการขออนญุาตการ
ขอยืมท่ีถูกต้อง 
 
(๓) สร้างมาตรการการก ากับดู
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

(๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน 
ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต 

(๒) นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
 

(๓) จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
แก้ไข 

(๔) การแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน  
(๕) การสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากร
ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 

(๑) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
การต่อต้านการทุจริต 
 

(๒) มอบนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริตต่อบุคลากร
ภายในองค์กร 

(๓) จัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 

(๔) ก าหนดมาตรการป้องกันการ
ทุจริต 
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๔.๒ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้
คะแนนเฉล่ีย ๒๓.๙๗  จาก ๓๐.๐๐ เท่ากับร้อยละ ๗๙.๘๙ อยู่ในระดับ (Good) บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือ
ผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์
อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี ๖ 
คุณภาพการ
ด าเนินงาน  

(๑) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้รับบริการเป็นไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด 
(๒) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น 
ๆ อย่างเท่าเทียมกันของคณะครูและบุคลากร 

(๑) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างชัดเจน 
(๒) สร้างจิตส านึกแก่คณะครูและ
บุคลากรในหน่วยงานให้บริการต่อผู้มา
ติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดท่ี ๗  
ประสิทธิภาพ
การส่ือสาร 

(๑) การเผยแพร่ข้อมูล 

ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน  
(๒) ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบ  
(๓) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ  
(๔) ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

(๑) เผยแพร่ข้อมูล 
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน  
(๒) แจ้งผลการด าเนินงานข้อร้องเรียน
ต่อสาธารณชน 
(๓) จัดช่องทางให้ผู้รับบริการแสดง
ความคิดเห็น / ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ อย่าง
หลากหลาย 

ตัวชี้วัดท่ี ๘  
การปรับปรุง
ระบบการ
ท างาน    

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 

(๒) การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

(๑)เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานการบริการให้
เกิดความโปร่งใสมีวิธีการและขั้นตอน
การท างานให้ดีขึ้น 
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๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉล่ีย 
๓๑.๖๔ จาก ๔๐.๐๐ เท่ากับร้อยละ ๗๙.๐๙  อยู่ในระดับ(Good) บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบท่ีดี
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  อย่างไรก็ดีส่ิงท่ีควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๑) ข้อมูลพื้นฐาน 
 -การเปิดเพือ่สอบถามของข้อมูล
การติดต่อ  
(๒) การบริหารงาน 
- การเปิดเผยข้อมูล E-service ไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดท่ี
ก าหนด 
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
    - การเปิดเผยข้อมูล แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุไม่สอดคล้องตามรายละเอียด
ท่ีก าหนด 

(๑) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพื่อ
สอบถามของข้อมูลการติดต่อ 
(๒) ปรับปรุงข้อมูลระบบ  
E-service ให้สอดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีก าหนด 
 
(๓) ปรับปรุงข้อมูล แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุให้สอดคล้องตามรายละเอียด
ท่ีก าหนด 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกันการ
ทุจริต 

(๑) การด าเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

(๑) วางแผนและด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง 
(๒) สร้างมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

 

๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือตัวช้ีวัดท่ี ๙  การเปิดเผยข้อมูล  ซึ่งได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๘.๑๘   ซึ่งประเมินจากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และประเมินจากการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย 

ตัวชี้วัดท่ี ๙การเปิดเผย
ข้อมูล  

(๑)ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(๒) การบริหารงาน ได้แก่แผนด าเนินงาน การปฏบิัติงาน และการให้บริการ  
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ 
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 
 

 
 

๕๘.๑๘ 
 

 
 

 
ผลการประเมินข้างต้นช้ีให้เห็นว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  และ

หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นคือ 
 
การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย  
(๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(๒) การบริหารงาน ได้แก่แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ 
 (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด

โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
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๖. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(๑) ข้อมูลพื้นฐาน  
 

จัดท าข้อมูลพื้นฐานได้แก่ 
ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

-กลุ่มอ านวยการ 
-กลุ่ม ICT 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(๒) แผนด าเนินงาน  
แผนปฏิบัติงาน และคู่มือการ
ให้บริการ 

จัดท าแผนด าเนินงาน  
แผนปฏิบัติงาน และคู่มือ
การให้บริการของกลุ่ม
งานทุกกลุ่ม 

-กลุ่มอ านวยการ 
-กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและสินทรัพย์ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-กลุ่มบริหารงานแผนและ
นโยบาย 
-กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(๓) แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ  

จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

-กลุ่มบริหารงานแผนและ
นโยบาย 
-กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและสินทรัพย์ 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(๔) นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การ 
ด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดท าหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

-กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(๕) การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก ่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

จัดท ามาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

-กลุ่มอ านวยการ 
-กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
-หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(๖) การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  

จัดท าเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร สร้างเครื่องมือ
การประเมินความเส่ียง
เพื่อการป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และ

-กลุ่มอ านวยการ 
-กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและสินทรัพย์ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-กลุ่ม ICT 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 



จัดแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

-กลุ่มบริหารงานแผนและ
นโยบาย 

(๗) มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  

จัดท ามาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต
ได้แก่ 
-มาตรการเผยแผ่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 
-มาตรการให้มีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
-มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
-มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
-มาตรการป้องกันการ
รับสินบน 
-มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ 

-กลุ่มอ านวยการ 
-กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและสินทรัพย์ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-กลุ่ม ICT 
-กลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ 
-กลุ่มบริหารงานแผนและ
นโยบาย 
-กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และวันท่ี  กันยายน 
๒๕๖๔ 
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http://samutprakan1.go.th/2020/07/06/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%94%e0%b8%b8/


 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
ท่ี  1/2564     วันที่         4  มกราคม  ๒๕๖๔ 
เร่ือง    ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
 
เรียน      ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

ตามหนังสืออ้างอิงถึง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ี  
ศธ ๐๔๑๔๙/๖๕ เรื่องรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

ลงวันท่ี ๘ มกราคม 256๔ เพื่อให้สถานศึกษาจะได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินการของสถานศึกษาออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ และน าไปพัฒนาการ 

ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณต่อไป นั้น 

ในการนี้เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วเสร็จภายในเวลา 

ก าหนด จึงขอแต่งต้ังบุคลากรเป็นคณะกรรมการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของสถานศึกษาออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ดังต่อไปนี้ 
   

1. นางสาวอาภรณ์ ชาวสระไคร รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๑. นางสาวสมร  บุญโภค   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

๒. นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายบุคคล  กรรมการ 

๓. นางสาวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด หัวหน้าฝ่ายการเงิน  กรรมการ 

๔. นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  กรรมการ 

๕. นางสาววรรณิภา เดชขันธ์  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖. นางสาวนัสรีน  ทรงวีระ  ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางสาวรัตนาภรณ์ โตศรีธนวัต ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน 

ก ารข อ งส ถ าน ศึ ก ษ าอ อ น ไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ เพื่อน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาปรับปรุงในการด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี 4 มกราคม 256๔ 

            
 
                                                  ลงช่ือ ....................................................  
                               (นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

ณ ห้องประชุม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 
-------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. 
2.  

นางณัฐกานต์ 
นางสาวอาภรณ์ 

แก้วประเสริฐ 
ชาวสระไคร 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

3. นางอาร ี รักยงค์ ครูช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวสมร บุญโภค ครูช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน ์ ครูช านาญการ 
6. 
7. 

นายเจริญ 
นายวัชระ 

ภูมิเรศสุนทร 
คงสว่าง 

ครูช านาญการ 
ครูช านาญการ 

8. นางสาวอมรินทร ์ ปุมโคกกรวด ครู 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

นางสาวนัสรีน 
นางสาวอภิญญา 
นางสาววรรณิภา 
นายวรวุฒ ิ
นางปริชาติ 
นางเอมอร 
นายธเนศ 
นางสาววาสนา 

ทรงวีระ 
ศรีนุ่นขาว 
เดชขันธ์ 
ปัถวี 
บัวรอด 
ช้างมณี 
พุ่มเพ็ชร 
จิตรภิรมย์ 

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

17. 
18. 

นางสาวรัตนาภรณ์ 
นางธนกร 

โตศรีธนวัต 
อินไผ่ 

ครูผู้ช่วย 
ครูอัตราจ้าง 

19. นางสาวนิรมล นครเขต เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
20. นางศรนารถ ผลทวี พี่เล้ียงเด็กพิการ 
21. 
22. 

นางสาวโสรัตน์ดา 
นายจิรพล 

จันทโครต 
กองแก้ว 

พี่เล้ียง 
นักการภารโรง 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

- 

 



เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
 
ประธานในที่ประชุม  นางณัฐกานต์   แก้วประเสริฐ   ประธานการประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต 
เร่ืองก่อนระเบียบวาระการประชุม 
   - ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  - ประธานมอบให้ นางสาวอาภรณ์  ชาวสระไคร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง                  
(ใจดีอุปถัมภ์)  เสนอรายละเอียดของวาระการประชุม 

  เร่ืองที่แจ้งให้ทราบ 
- ครูนัสรีน  ทรงวีระ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต  โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ัง 

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ท่ี 56/2563  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency  
Assessment : ITA) ผู้รับผิดชอบโครงการได้ช้ีแจงผลการประเมิน และให้คณะกรรมท่ีเข้าร่วมการประชุม
ทราบและร่วมการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 

-  ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

การแบ่งหน้าที่ในการด าเนินงาน 
3.1 ให้คุณครูนัสรีน  ทรงวีระ  ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในปีการศึกษา 2563  

ประสานงานและให้ค าแนะน าคุณครูรัตนาภรณ์  โตศรีธนวัตที่จะเข้ามารับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตใน
ปีการศึกษา 2564   
  3.2 ให้ทุกคนรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ดี  ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีตนเองได้รับให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงแก้ไขเอกสารในส่วนที่ได้คะแนนน้อย หรือ
เอกสารที่ไม่ละเอียดและไม่เป็นปัจจุบัน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   

- ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี ) 

- 



 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

  
ลงชื่อ...........................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                    (นางสาวนัสรีน  ทรงวีระ) 
             ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 

 
 

    ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                      (นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของสถานศกึษาออนไลน์   
(Integrity and TransparencyAssessment Online : ITA Online)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
คะแนนท่ี

ได้ 
เครื่องมือ 

คะแนน
เครื่องมือ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนหลังถ่วง
น้ าหนัก 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี 91.43 

IIT 86.56 30 25.97 

2 การใช้งบประมาณ 83.02 
3 การใช้อ านาจ 90.89 

4 
การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

82.93 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.53 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 84.11 

EIT 79.89 30 23.97 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 78.55 
8 การปรับปรุงการท างาน 77.00 
9 การเปิดเผยข้อมูล 58.18 

OIT 79.09 40 31.64 
10 การป้องกันการทุจริต 100.00 

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  81.57 
ระดับผลการประเมิน (Rating Score)  B 

 
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  

     
        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าส่ังโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
ท่ี ๕๖  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency  Assessment : ITA) 

......................................................................... 
 ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๑  ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อรับทราบผลการประเมิน และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency  Assessment : ITA)
และเพื่อให้การด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ  ดังนี้ 
                                                    คณะกรรมการอ านวยการ 
          ๑.  นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ               ประธานกรรมการ 
                          ๒.  นางสาวอาภรณ์  ชาวสระไคร  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางอารี  รักยงค์   กรรมการ 
  ๔. นางสาวสมร  บุญโภค   กรรมการ   
  ๕. นายเจริญ                      ภูมิเรศสุนทร   กรรมการ  
                 ๖.นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน์                กรรมการ  
  ๗. นางสาวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด   กรรมการ 
                     ๘. นางสาวนัสรีน           ทรงวีระ                      กรรมการและเลขานุการ 
        มีหน้าที่   อ านวยความสะดวก ในการควบคุม ก ากับดูแล  แนะน าและสนับสนุนการด าเนินการ
ให้เป็นด้วยความเรียบร้อย 

               คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
  ๑.  นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร          ประธาน 
  ๒. นายภัทรพล  แก้วปัน   กรรมการ  
  ๓. นายวัชระ  คงสว่าง                กรรมการและเลขานุการ           

 มีหน้าที่ จัดท าโครงสร้างสถานศึกษา ข้อมูลผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
 

คณะกรรมกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 
  ๑..  นางอารี    รักยงค์           ประธาน 
  ๒.  นางสาวอภิญญา ศรีนุ่นขาว  กรรมการ    
  ๓.  นางสาววาสนา  จิตรภิรมย์  กรรมการ 
   ๔. นางสาวปริชาติ  บัวรอด  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน(รายภาคเรียน)  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 



 

คณะกรรมกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

  ๑.   นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน ์  ประธาน 
  ๒.  นางสาวนิระมล         นครเขต   กรรมการ    
  ๓.  นางศรนารถ            ผลทวี   กรรมการ 
                     4.  นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร           กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่   จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  E-Service ช่องทางขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ 

                คณะกรรมกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 
  ๑.   นางสาวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด  ประธาน 
  ๒.   นายวรวุฒิ  ปัถวี   กรรมการ    
  ๓.  นางสาวนัสรีน ทรงวีระ   กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้าที่   จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  รายงานการก ากับ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ(รายภาคเรียน)  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

               ชุดที่ ๕  คณะท างานเร่ือง  การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

  ๑.  นางธนพร  สายสอน           ประธาน 
  ๒.  นางสาววรรณิภา เดชขันธ์   กรรมการ    
  ๓.  นางสาวสมร            บุญโภค            กรรมการ 
  ๔.  นางสาวกรรณิการ์ ฝ่ายพรม   กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้าที่   จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุประจ าปี 

                ชุดที่ ๖  คณะท างานเร่ือง  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๑.   นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน์               ประธาน 
  ๒.  นางอมร  บุญโญปกรณ์  กรรมการ 
  ๓. นางปริชาติ  บัวรอด   กรรมการ 
  ๔.  นายวรวุฒิ  ปัถวี   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวอภิญญา            ศรีนุ่นขาว                          กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่   จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี   

 



 

       ชุดที่ ๗  คณะท างานเร่ือง  การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

  ๑.  นายภัทรพล  แก้วปัน               ประธาน 
  ๒.  นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร  กรรมการ  
  ๓.  นายวัชระ  คงสว่าง   กรรมการ 
  ๔.  นายธนกร  อินไผ่   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวนัสรีน ทรงวีระ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่   จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

                                         ชุดที่ ๘  คณะท างานเร่ือง  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

  ๑.  นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ              ประธาน 
  ๒.  นายวัชระ  คงสว่าง   กรรมการ  
  ๓.  นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน์   กรรมการ 
  ๔.  นางสาวนิระมล นครเขต   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่   จัดท าเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร หนังสือเชิญประชุม                 
ใบรายช่ือเข้าร่วมประชุม รายงานการประชุม 

                    ชุดที่ ๙  คณะท างานเร่ือง  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
  ๑.  นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร  ประธาน 
                          ๒.   นายธเนศ  พุ่มเพ็ชร                กรรมการ  
  ๓.  นางสาวนัสรีน  ทรงวีระ   กรรมการ 
  ๔.  นางสาวชไมพร กื้อมะโน   กรรมการ 
                     ๕.  นางสาวโสรัตน์ดา     จันทรโครต                  กรรมการ 
  ๖.  นายวัชระ  คงสว่าง   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่   จัดท าการประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี  การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการ
ทุจริต (เว็บส านักงานเขต) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต (รายภาคเรียน) รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี   
                                 ชุดที่ ๑๐ คณะท างานเร่ืองมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

  ๑.  นายภัทรพล  แก้วปัน                            ประธาน   
         ๒.  นางวาริน                ยินสูตร์                       กรรมการ 
                     ๓.  นางเอมอร              ช้างมณี                      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่   จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  (ประกาศลงวันท่ีในปีงบประมาน)  มาตรการ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียร่วม (ช่วงเดือน พ.ย.- ธ.ค.)  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  



มาตรการเรื่องการร้องเรียนเรื่องการทุจริต  มาตรการป้องกันการรับสินบน  มาตรการการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วม  มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

                      ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น อุตสาหะ รับผิดชอบ ให้
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
   

           ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๓๑  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
   

                                                        (นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพการประชุมวิเคราะห์ผลการผลการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพการประชุมวิเคราะห์ผลการผลการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพการประชุมวิเคราะห์ผลการผลการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


