
รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ                                          

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว (ITA online) ประจำปีการศึกษา 2565 

เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียน

อนุบาลลาดยาว (ITA online) ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับการประเมินอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 82.83 

ระดับผลการประเมินที่ได้คือระดับ B โดยแบ่งคะแนนร้อยละการของการประเมินตามตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัดได้

ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตามตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละของคะแนน ระดับ หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 96.30 AA  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 84.49 B  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 92.71 A  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.19 A  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.64 B  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 89.64 A  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.16 B  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 83.31 B  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 64.48 D  
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 87.50 A  

 

จากตารางสรุปคะแนนร้อยละเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดไปหาน้อยสุดได้ดังนี้ คะแนนสูงสุดของการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลลาดยาว คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้

คะแนนร้อยละ 96.30 อยู่ในระดับ AA รองลงมา คือตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจได้คะแนนร้อยละ 92.71 อยู่ใน

ระดับ A ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงานได้คะแนนร้อยละ 89.64 อยู่ในระดับ A ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ

ทุจริต คะแนนร้อยละ 87.50 อยู่ในระดับ A ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนร้อยละ 87.19 อยู่ใน

ระดับ A ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริตคะแนนร้อยละ 84.64 อยู่ในระดับ B ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้

งบประมาณคะแนนร้อยละ 84.49 อยู่ในระดับ B ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารคะแนนร้อยละ 84.16 อยู่ใน



ระดับ B ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงานคะแนนร้อยละ 83.31 อยู่ในระดับ B และตัวชี้วัดที่ 9 การ

เปิดเผยข้อมูลคะแนนร้อยละ 64.48 อยู่ในระดับ D 

ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

ของ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

1.ด้านบุคลากร            

  1.1 ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษายังเข้าใจไม่ถูกต้อง  

  1.2 สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน/เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ICT ทำให้ไม่

มีความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Oline         

  1.3 การให้ความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

สถานศึกษาออนไลน์ของโรงเรียนยังน้อย 

2.ด้านเทคนิค            

  2.1 ระบบเครือข่าย Server ของสถานศึกษาไม่สามารถนำข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์ได้ทำให้การเข้าถึง

เพ่ือตรวจ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ไม่ได้ เนื่องจาก Server Down     

 3. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา         

  3.1 ด้านบุคลากรควรมีการประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน   

  3.2 สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสถานศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสของการดำเนินงาน          

  3.3 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (ICT) ควรมีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้กับผู้ที่มีความชำนาญได้

รับผิดชอบ เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดในการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

จากรายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน

อนุบาลลาดยาว (ITA online) ประจำปีการศึกษา 2563 ทำให้ทราบว่ามีตัวชี้วัดบางข้อที่ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไข 

ในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือจะได้ 

นำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้มีคุณภาพและมีคะแนนที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2565 และนำไปสู่

การปฎิบัติที่มีคุณภาพประสิทธิภาพมีรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ตลอดทั้งมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 



ตัวช้ีวัดที่ต้องมีการปรับปรุงมีดังนี้          

 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ         

 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    

  การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้นำผลการทำงานมา

ปรับปรุง โดยได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง 62/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และมีการจัดการประชุม 

เพ่ือทำความเข้าใจการประเมินในส่วนต่างๆของตัวชี้วัดและน้ำหนักคะแนน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้เห็น 

ถึงความสำคัญ ตลอดจนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานต่างๆ 

ขั้นตอนการการดำเนินงาน          

  - ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในปีการศึกษา 2565           

  - จัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ       

  - ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประชุมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดแนวทางและการติดตาม 

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ในปกีารศึกษา 2565       

  การดำเนินงานตามมาตรการในปีการศึกษา 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้ที่มีส่วน 

เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานต่างได้ตามมาตรการและเป็นไปตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือกัน สามารถเบิกจ่าย

งบประมาณ สามารถทำบัญชีเบิกจ่ายได้ตามช่วงเวลา เป็นไปตามมาตรการการดำเนินงานที่โปร่งใสเชื่อถือได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต       

 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    

  การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้นำผลการทำงานมาปรับปรุง 

โดยได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง 62/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และมีการจัดการประชุม เพ่ือทำ

ความเข้าใจการประเมินในส่วนต่างๆของตัวชี้วัดและน้ำหนักคะแนน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้เห็น ถึง

ความสำคัญ ตลอดจนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานต่างๆ 

ขั้นตอนการการดำเนินงาน          

  - ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ

ความ โปร่งใสในปีการศึกษา 2565          



  - จัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ       

  - ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประชุมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดแนวทางและการติดตาม 

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ในปกีารศึกษา 2565       

  การดำเนินงานตามมาตรการในปีการศึกษา 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้ที่มีส่วน 

เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานต่างๆได้ตามมาตรการและเป็นไปตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือกัน สามารถ 

ตรวจสอบการใช้งบประมาณ การใช้และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ มีการแต่งคณะกรรมการคอยตรวจสอบ 

เพ่ือผลประโยชน์ทางราชการ ทำให้โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้รับความสุจริตเชื่อถือถึงความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร       

 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    

  การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้นำผลการทำงานมาปรับปรุง 

โดยได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง 62/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และมีการจัดการประชุม เพ่ือทำ

ความเข้าใจการประเมินในส่วนต่างๆของตัวชี้วัดและน้ำหนักคะแนน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้เห็น ถึง

ความสำคัญ ตลอดจนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานต่างๆ 

ขั้นตอนการการดำเนินงาน          

  - ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ

ความ โปร่งใสในปีการศึกษา 2565          

  - จัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ       

  - ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประชุมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดแนวทางและการติดตาม 

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ในปกีารศึกษา 2565       

  การดำเนินงานตามมาตรการในปีการศึกษา 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้ที่มีส่วน 

เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานต่างได้ตามมาตรการและเป็นไปตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือกัน สามารถสื่อสารทำ

ความเข้าใจได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วในการสื่อสาร โดยผู้รับผิดชอบได้สร้างช่องทางการสื่อสารรวดเร็วและถูกต้อง 

ผ่านช่องทางต่างๆเช่น เว็บไซต์ facebook line Instagram ข้อความ วารสารและอ่ืนๆ ทำให้มีประสิทธิภาพใน

การสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี ส่งผลทำให้ไม่มีข้อร้องเรียน

ใดๆต่อสถานศึกษา 



ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน      

 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    

  การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้นำผลการทำงานมาปรับปรุง 

โดยได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง 62/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และมีการจัดการประชุม เพ่ือทำ

ความเข้าใจการประเมินในส่วนต่างๆของตัวชี้วัดและน้ำหนักคะแนน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้เห็น ถึง

ความสำคัญ ตลอดจนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานต่างๆ 

ขั้นตอนการการดำเนินงาน          

  - ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ

ความ โปร่งใสในปีการศึกษา 2565          

  - จัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ       

  - ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประชุมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดแนวทางและการติดตาม 

 ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ในปกีารศึกษา 2565       

  การดำเนินงานตามมาตรการในปีการศึกษา 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้ที่มีส่วน 

เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานต่างได้ตามมาตรการและเป็นไปตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือกัน ทำให้การทำงานใน

ส่วนต่างๆของสถานศึกษามีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ยุ่งยากต่อการทำงาน ส่งผลต่องานในด้านต่างๆนั้นได้รับการ

ปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้น ส่งผลให้บุคลกรในสถานศึกษามีความเข้าใจในงานแต่ละส่วนเป็นอย่างดี สถานศึกษาได้รับ

ความเชื่อถือและไว้วางใจจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล         

 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    

  การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้อง โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้นำผลการทำงานมาปรับปรุง 

โดยได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง 62/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และมีการจัดการประชุม เพ่ือทำ

ความเข้าใจการประเมินในส่วนต่างๆของตัวชี้วัดและน้ำหนักคะแนน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้เห็น ถึง

ความสำคัญ ตลอดจนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานต่างๆ 

ขั้นตอนการการดำเนินงาน          

  - ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ



ความ โปร่งใสในปีการศึกษา 2565          

  - จัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ       

  - ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประชุมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดแนวทางและการติดตาม 

 ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ในปกีารศึกษา 2565       

  การดำเนินงานตามมาตรการในปีการศึกษา 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้ที่มีส่วน 

เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานต่างได้ตามมาตรการและเป็นไปตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือกัน มีผู้ที่มีความรู้

ความสามารถมาดูแลควบคุมระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นสามารถเปิดเผยสู่

สาธารณชนในส่วนต่างๆได้ ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก และอ่ืนๆ สามารถติดตามข้อมูล

ต่างๆได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานมากขึ้น 

 

 

       ลงชื่อ   

         (นางสาวชญาภา หวลหอม)  

            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 
 - คำสั่งที่ 62/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมนิคุณธรรม 

    และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   

 - ปฏิทินการทำงาน          

 - รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- คำสั่งที่ 62/2565 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรยีนอนบุาลลาดยาว 

         

 

 

 

 



            

             

             

     

 

 

 

 

 



- ปฏิทินการทำงาน 



- รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 



 


