
 
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

รายงานผลการกำกับติดตาม ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตสถานศึกษา 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม        
ที่ได้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ผู้เข้าร่วม ดำเนินการ  
ผลผลิตที่ได้รับ 

1. การประชุม
หลักสูตรต้านทุจริต 

- มอบหมายหน้าที่ในการ
รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาหลักสูตรต้านทุจริต 
- สร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
หลักสูตรต้านทุจริต เพ่ือให้      
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

- หัวหน้างาน
หลักสูตร 
- ครทูี่ปรึกษา        
ทุกระดับชั้น 

ครูทีป่รึกษารับผิดชอบ    
ในการศึกษาหลักสูต       
รต้านทุจริต ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
นำไปจัดกิจกรรมให้กับ
นักเรียนในชั้นของตนเอง 
ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. ประชุมเผยแพร่
หลักเกณฑก์าร 
ประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส  
ในการดำเนินงาน ITA 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่วนกลางใน 
การเตรียมรับการประเมิน ITA 
- สร้างความตระหนักและความ 
เข้าใจกับครู และบุคลากรใน
โรงเรียน 
 

ผู้บริหาร คณะครู 
และบุคลากร 
โรงเรียนตรอน        
ตรีสินธุ์ 

-เตรียมความพร้อม       
ในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คำสั่งโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

ที ่106/๒๕๖3 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส           
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนนิงานของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์                  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
---------------------------------------------------------------------------- 

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 และกำหนดให้หัวหน้าส่วน
ราชการให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานกำกับดูแลส่วนราชการพิจารณานำผลการประเมิน ITA          
ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ  ดังนั ้นเพื ่อให้        
การประเมิน ITA ของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี        
และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน ITA        
ของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ดังนี้  

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย  
๑. นายเจษฎา    ปาณะจำนงค์  ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ่งระพี  สิทธิชัย   รองประธานกรรมการ 
๓. นางอำพร  จันทร์ดา   กรรมการ 
๔. นายสมศักดิ์  แซ่ไล้                        กรรมการ 
๕. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ  กรรมการ 
๖. นายอุดม  บุญเกตุ   กรรมการ 
๗. นางสุนันท์   ดำคำ      กรรมการและเลขานุการ 

   8. นางสุรันต ์  อินทะปัญโญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่1. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำ รวบรวม ข้อมูล เอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  

3. ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงาน        
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment        
: EIT)  

2. คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย  
1. นางอำพร  จันทร์ดา   ประธานกรรมการ 
2. นายอุดม  บุญเกตุ    รองประธานกรรมการ 
3. นางจินตนา  ก้องวิชชาบารมี  กรรมการ 
      ///4. นางสาวคนึงนิตย์ เอกกา 



4. นางสาวคนึงนิตย์ เอกกา   กรรมการ 
5. นางสายชล  มีจันทร์   กรรมการ 
6. นางสาวสมาพร  พลอยบำรุง  กรรมการ 
7. นายชูวิทย ์  เดชนาลักษณ์  กรรมการ 
8. นางสาวเรือนแก้ว ภูริทัตสวัสดิ ์  กรรมการ 
9. นางอมรรัตน์   เดือนเพ็ญ  กรรมการ 
10. นางสาวฐิติมน โชคทวีกิจ  กรรมการ 
11. นางสาวสุภารัตน ์ ป้องละไม้  กรรมการ 
12. นางสาวพิชญกานต์ ภุมราดี   กรรมการ 
13. นางสาวพินัสสุดา บุญมีสุข   กรรมการ 
14. นางสุนันท์   ดำคำ      กรรมการและเลขานุการ 

   15. นางสุรันต ์  อินทะปัญโญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมข้อมูล รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ         
ขึ้นเว็บไซตโ์รงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  

2. จัดเตรียม ประสานงานส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ผู้อำนวยการ ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้างทั่วไป) เพ่ือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในสถานศึกษา 

  3. ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมารับบริการ หรือมาติดต่อโรงเรียน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียน       
ในเขตบริการ ผู้มารับบริการ ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร การปฏิบัติงานของบุคลากร และการทำงาน
ด้านต่าง ๆ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก  

4. ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีการ ขั้นตอน ช่องทางเข้าระบบการประเมิน ITA Online เช่น  
QR code หรือ Web responsive ที่เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน หรือการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน         
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื ่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน         
หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมารับบริการ หรือมาติดต่อ สามารถเข้าสู่ระบบการประเมิน ITA Online ได้ด้วย
ตนเอง ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดทำ รวบรวม เอกสารหลักฐาน และประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก ตามกรอบการประเมิน ITA ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย         

 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ              
เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและทางราชการโดยรวมต่อไป 

 
สั่ง   ณ  วันที่  10  สิงหาคม  ๒๕๖3 
 
 

(นายเจษฏา  ปาณะจำนงค์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์

 


