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ส่วนราชการ  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  อ ำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
ที ่ พิเศษ /2565                       วันที่  5  มกรำคม  พ.ศ. 2565 
เรื่อง    รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ  
        ปีงบประมำณ 2564  
เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
           

  ตำมค ำสั่ง โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำผลกำร
วิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ 2564 
น ำไปพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมำณ ต่อไป  
  ในกำรนี้ ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
ปีงบประมำณ 2564 จึงจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร
ของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ 2564 รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ 2564 ที่แนบมำพร้อมนี้  
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ  
 

ลงชื่อ .  
   (นายกรกฎ  พักเรือนดี )  
  หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต  
 
 

            ทราบ  
 
ลงชื่อ .  

                                                            (นำงสำวอลิสสำ บุญช่วย) 
                                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 
  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  มีเจตนำรมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงำน
ภำครัฐกลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตนเองและน ำข้อมูลผลกำร
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำง
เหมำะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรเชิงบวกด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงควำมตั้งใจของหน่วยงำนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณะทั้งในระดับชำติและ
ระดับสำกล  
  รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจำกตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ (2) กำรใช้
งบประมำณ (3) กำรใช้อ ำนำจ (4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร (5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต (6) คุณภำพกำร
ดำเนินงำน (7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร (8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน (9) กำรเปิดเผยข้อมูล และ (10) 
กำรป้องกันกำรทุจริตโดยประเมินผลจำกกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน  (Internal) กำรรับรู้ของ
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External) และกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำน ของหน่วยงำนใน
รอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทุกหน่วยงำนได้ร่วมกันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนภำครัฐภำยใต้
กรอบธรรมำภิบำล และประกำรส ำคัญ คือ ได้มีบทบำทในกำรผลักดันกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริตของ
ประเทศ ซึ่งจะสำมำรถสะท้อนภำพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับค่ำดัชนี
กำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป  

 
 

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ 2564 

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

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมิน คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็นกล
ยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2567) ซึ่ง
ถือเป็นกำรยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้
เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้อง ด ำเนินกำรโดยมุ่งหวังให้
หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับ
หน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม  

ITA เป็นกำรประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐที่รับ
กำรประเมินจะได้รับทรำบผลกำรประเมินเพ่ือให้เกิดควำมตระหนักและน ำไปสู่กำรพัฒนำตนเอง เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนภำครัฐเป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ลดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชำชนและต่อประเทศชำติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนภำครัฐของ
ประเทศไทยมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้นใน  ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักงำน ป.ป.ช ได้ก ำหนด
เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด 
ดังนี้  

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่  
2. กำรใช้งบประมำณ  
3. กำรใช้อ ำนำจ  
4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  
6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน  
7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
8. กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน  
9. กำรเปิดเผยข้อมูล  
10. กำรป้องกันกำรทุจริต  
 



เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  ITA  มี 3 เครื่องมือ ได้แก่  
1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน(Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อหน่วยงำน
ตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจตัวชี้วัดกำรใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  

2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อหน่วยงำน
ที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภำพกำรดำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และตัวชี้วัดกำร
ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  

3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำนเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วดักำรป้องกันกำรทุจริต  

 

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 าเนนิงานของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 
2564  

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนขอโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ 
2564  โดยภำพรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 57.28  คะแนน ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน ระดับ D  เมื่อพิจำรณำตำมตัวชี้วัดพบว่ำ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำนได้คะแนนเท่ำกับ   
ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่  ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 96.85 ตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริตได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ 89.56  
 

ข้อสังเกต :  เนื่องจำกโรงเรียนขำดบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนที่ไม่มีเว็ปไซต์เป็นของโรงเรียนเองจึงท ำให้ไม่
สำมำรถลงข้อมูลได้ครบถ้วนในกำรตรวจสอบ 


