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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่     
(2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต    
(6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต  โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา  

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และพร้อมที่จะมีส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และมีบทบาทใน
การผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  

 
   โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

 

 
 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของสถานศึกษาออนไลน์ 
ปีงบประมาณ 2563 

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

1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)      
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่
ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือ
เป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่สถานศึกษาจะต้อง ด าเนินการโดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 
สถานศึกษาที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและน าไปสู่การพัฒนา
ตนเอง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงาน ป.ป.ช ได้
ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 10 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้ วัดการใช้อ านาจตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการท างาน 

3 .แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้
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. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนอินทรัมพรรย์ 
อนุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.52 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ B  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที ่ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.00 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.17 ตัวชี้วัด
คุณภาพการด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.69 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 85.02 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.45 ตัวชี้วัดการใช้
งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.50 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
80.33 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.16 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 73.79 และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนอินทรัมพรรย์ 
อนุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุด
ที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.00 เป็นคะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่
เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น แต่อย่างไรก็ดี 
หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับ
ผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.17 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์  
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความ
เชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลและการมอบหมายงาน 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน 8 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  86.69 เป็น

คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับ
สินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 
   (2) ตัวชี้วดัที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.02 เป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแกไ้ขปัญหาการทุจรติของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสดุในการต่อต้านการทุจริตอยา่งจริงจัง โดยหน่วยงาน 
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มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.82 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

(4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.50 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือ
ค่าเดินทาง ค่าด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
ด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

(5) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.33 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชนเห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
จะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.16 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
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(7) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.79 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

(8) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
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4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้

คะแนนเฉลี่ย 26.05 จาก 30.00 เท่ากับร้อยละ 86.83 อยู่ในระดับดี (GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมี
แนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วน
ใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างมีประสิทธิผลโดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วดัที ่2 การใช้
งบประมาณ 

(1) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของ
ท่าน ให ้

ความส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริต 

(2) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริต 

ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ (3) 
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การแก้ไข 

(4) การแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน  
(5) การสรา้งความเชื่อมัน่ให้บุคลากร
ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การทจุรติภายในหน่วยงานด้วย 

(1) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
การต่อตา้นการทุจรติ 

(2) มอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริตต่อบุคลากร
ภายในองค์กร 

(3) จัดท าแผนงานดา้นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(4) ก าหนดมาตรการป้องกันการ
ทุจริต 

 

ตัวชี้วดัที ่4 การใช้ทรพัยส์ิน
ทางราชการ 

(1) การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ของท่านเกี่ยวกับการใชท้รัพย์สินของ
ราชการ 
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน 
(3) การขอยืมทรพัย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
4) การก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรพัย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช ้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ 
พวกพ้อง 

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรพัย์สินของราชการ 
(2) มีขั้นตอนการขออนุญาตการ
ขอยืมที่ถูกต้อง 
(3) สร้างมาตรการการก ากับดู
และและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 

 



-7- 

  4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้
คะแนนเฉลี่ย 24.72 จาก 30.00 เท่ากับร้อยละ 82.39 อยู่ในระดับดี (GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชน
หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์
อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วดัที ่6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน  

(1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่
ผู้รับบริการเป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ของพนักงาน 

(1) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
(2) สร้างจิตส านึกแก่บุคลกรใน
สถานศึกษาให้บริการต่อผู้มา
ติดต่ออยา่งเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วดัที ่7  ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

(1) การเผยแพร่ข้อมูล 

ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ตอ่
สาธารณชน  
(2) ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  
(3) การจดัให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ  
(4) ช่องทางให้ผู้มาติดตอ่สามารถ
ร้องเรียนการทุจรติของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

(1) เผยแพร่ข้อมูล 
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ตอ่
สาธารณชน  
(2) แจ้งผลการด าเนินงานข้อ
ร้องเรียนต่อสาธารณชน 
(3) จัดช่องทางให้ผู้รับบริการ
แสดงความคดิเห็น / ร้องเรียน
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ อย่างหลากหลาย 

ตัวชี้วดัที ่8 การปรับปรุง
ระบบการท างาน    

1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบรกิาร ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย เข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรงุพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน 
(2) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการด าเนินงาน
การบริการให้เกิดความโปร่งใสมี
วิธีการและข้ันตอนการท างานให้ดี
ขึ้น 
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4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 
24.76 จาก 40.00 เท่ากับร้อยละ 61.89 อยู่ในระดับพอใช้ (Fair) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานยังมีการวาง
ระบบเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ไม่ชัดเจนหรือหรือไม่เป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ดีสถานศึกษาก็มีความพยายามที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และยังต้องมีประเด็นในการพัฒนาส าหรับ
สถานศึกษาซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วดัที ่9 การเปิดเผยข้อมูล (1) ข้อมูลพื้นฐาน 
 -การเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษา
และช่องทางการติดต่อ 
 (2) การบริหารงาน 
- การรายงานก ากับตดิตามการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนนิงาน
ประจ าป ี
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
    - การเปิดเผยข้อมูล แผนการ
จัดซื้อจัดจา้งหรือแผนการจัดหา
พัสดุไม่สอดคล้องตามรายละเอียด
ที่ก าหนด 
 

(1) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพื่อ
การติดตอ่ที่ครบถ้วนและชัดเจน 
 
(2) ปรับปรุงข้อมูลการรายงาน
การก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปใีห้สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ก าหนด 
(3) ปรับปรุงข้อมูล แผนการ
จัดซื้อจัดจา้งหรือแผนการจัดหา
พัสดุให้สอดคล้องตามรายละเอียด
ที่ก าหนด 

ตัวชี้วดัที ่10 การป้องกนัการ
ทุจริต 

(1) การด าเนินการเพื่อปอ้งกัน
การทจุรติ 
 

(1) วางแผนและด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริตอยา่งจริงจัง 

 

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเน่ืองจากได้คะแนนต่ าสุด คือตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ซึ่งได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 73.79 และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 ซึ่งประเมินจาก
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
ตัวชี้วดัที ่9 การเปิดเผยข้อมูล  (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว 

ประชาสัมพันธ ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่แผนด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก ่ 
แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี และการ
จัดซื้อจัดจา้งหรือการจดัหาพัสด ุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล การ 
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก ่
การจดัการเรื่องร้องเรียนการทจุรติ และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีสว่นรว่ม  

 
 

 
 

73.79 

ตัวชี้วดัที ่๑๐ การป้องกนัการ
ทุจริต  

(1) การด าเนินการเพื่อปอ้งกันการทจุรติ ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บรหิาร การประเมิน 
ความเสี่ยงเพื่อการป้องกนัการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

 
 

50.00 

 

ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น และหน่วยงาน
ควรให้ความส าคัญมากขึ้นคือการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล(2) การบริหารงาน ได้แก่แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) 
การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
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6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีข้ึน 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน  
 

จัดท าข้อมูลพื้นฐานได้แก ่ 
ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ ์และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

นางสาววริาพรรณ ปรืองาม 
และครูทุกคน 

รายงานความกา้วหน้า
และสรุปผลภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2564 และวันที ่ 
30 กันยายน 2564 

(2) การบริหารงาน จัดท าแผนด าเนินงาน
ประจ าป ีแผนปฏิบัติงาน 
และคู่มือการให้บริการของ
กลุ่มงานทุกกลุ่ม 

นางสาวสุคนธท์ิพย ์ ดีสคุนธ์ 
นางอนงค์ สินธุศิร ิ
นางสาวพัชราภรณ ์ ไถ้ทอง 

รายงานความกา้วหน้า
และสรุปผลภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2564 และวันที ่ 
30 กันยายน 2564 

(3) แผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าปี และ
การจดัซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ  

จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และ
การจดัซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

นางจินตนา  ศิริขวา 
นางสาวณิชชรัสมิ ์อยู่พันธ์ 
นางสาวปารีญา  แก้วเกษ 
นางสาวอวัสดา  สมจิตร 
 

รายงานความกา้วหน้า
และสรุปผลภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2564 และวันที ่ 
30 กันยายน 2564 

(4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จัดท า
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรพัยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรพัยากรบุคคล 
 

นางสาวสุคนธท์ิพย ์ ดีสคุนธ์ 
นางทัศนีย์  ภูมิลาด 

รายงานความกา้วหน้า
และสรุปผลภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2564 และวันที ่ 
30 กันยายน 2564 

(5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 
 

ก าหนดแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต จดัท ามาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงานและการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีสว่นรว่ม 
  

นางสาวศริิรตัน์  สัมฤทธิ์ 
นางสาวณัฐฏ์นรี  ละม้ายแข 
 

รายงานความกา้วหน้า
และสรุปผลภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2564 และวันที ่ 
30 กันยายน 2564 

6) การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  

จัดท าเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร สร้างเครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการ  

นางสาวศริิรตัน์  สัมฤทธิ์ 
นางสาวณัฐฏ์นรี  ละม้ายแข 
 
 

รายงานความกา้วหน้า
และสรุปผลภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2564 และวันที ่ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
 ป้องกันการทุจริต การ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร 
และจัดแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

 30 กันยายน 2564 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

ท่ี  6 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 

ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์ปีงบประมาณ 2563 

…………………………………………………....……………. 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ไดยปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)   

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เป็นการประเมินแบบออนไลน์ครั้งแรกของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกระบวนการประเมินครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์จึงได้
ด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่        
การปรับปรุงหน่วยงานและการวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคต     
โดยมีคณะกรรมการดังนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 1. นางสาวเพ็ญศร ี ชินตาปัญญากุล ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุคนธ์ทพิย์  ดีสุคนธ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาววริาพรรณ  ปรืองาม  คร ู    กรรมการ 
 4. นางสาวศิรริัตน ์ สัมฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
          และเลขานุการ  
มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1. นางสาวเพ็ญศร ี ชินตาปัญญากุล ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุคนธ์ทพิย์  ดีสุคนธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาววริาพรรณ  ปรืองาม  คร ู    กรรมการ 
 4. นางทัศนีย์  ภูมิลาด   คร ู    กรรมการ 
 5. นางจินตนา  ศิริขวา   คร ู    กรรมการ 
 6. นางสาวณัฏฐ์นร ี ละม้ายแข  คร ู    กรรมการ 
 
 7. นางสาวณิชชรัสมิ์  อยู่พันธ ์  คร ู    กรรมการ 
 8. นางสาวพัชราภรณ์  ไถ้ทอง  คร ู    กรรมการ 
 9. นางสาวศิรริัตน ์ สัมฤทธิ์  คร ู             กรรมการ 
                   และเลขานุการ 
มีหน้าที่  วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและ   
วางแผนก าหนดกิจกรรม การด าเนินงานในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

คณะกรรมการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 1. นางสาวศิรริัตน ์ สัมฤทธิ์  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววริาพรรณ  ปรืองาม  คร ู    กรรมการ 
       

มีหน้าที่  ด าเนินการจดัท ารายงานวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับผลการประเมิน 

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ สอดคล้องกับ

นโยบายการบริหารงานของโรงเรียน บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อไป  

 
                   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  11  มกราคม พ.ศ.2564   เป็นต้นไป 
                           สัง่ ณ วันที ่ 11  มกราคม  พ.ศ.2564    
 
 
 
                                                                               (นางสาวเพ็ญศร ีชินตาปัญญากุล) 
                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
 
 
  



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์   

(Integrity and TransparencyAssessment Online : ITA Online)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล ำดับ ตัวชี้วัด 
คะแนนที่

ได้ 
เครื่องมือ 

คะแนน
เครื่องมือ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนนหลัง
ถ่วงน้ ำหนัก 

1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 94.00 

IIT 86.83 30 26.05 

2 กำรใช้งบประมำณ 80.50 
3 กำรใช้อ ำนำจ 92.17 

4 
กำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 

82.45 

5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 85.02 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 86.69 

EIT 82.39 30 24.72 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 80.33 
8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 80.16 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล 73.79 

OIT 61.89 40 24.76 
10 กำรป้องกันกำรทุจริต 50.00 

คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  75.52 
ระดับผลกำรประเมิน (Rating Score)  B 

 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์      
 
 
 
 
 
 

 


