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คานา
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน
ตามที่สานักงาน ป.ป.ช.กาหนด
เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียน
ศรีสาโรงชนูปถัมภ์ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โรงเรียนศรีสาโรงชนูป
ถัมภ์ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA)
ประจาปีงบประมาณ 2563 ึึ่งผลปรากวว่า คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน อยู่ในระดับ 82.26 อยู่ในระดับผลการประเมิน(Ratting Score) เท่ากับ B และเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงได้นาผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ.2563 มาวิเคราะห์ผล และจัดทาแนว
ทางการปวิบัติในสถานศึกษา ออกมาเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น
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ส่วนที่ 1
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปผลการประเมิน ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินภาพรวม ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตัวชี้วัด

คะแนน
คะแนน
ค่า
เครื่องมือ
ที่ได้
เครื่องมือ น้าหนัก

แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปวิบัติหน้าที่
92.51
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
75.50
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
86.33
IIT
83.45
30
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 79.86
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
83.04
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
86.67
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
84.48
EIT
83.80
30
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
80.25
การตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
61.40
OIT
80.70
40
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
100.00
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ระดับผลการประเมิน(Rating Score)

คะแนน
หลังถ่วง
น้าหนัก

25.03

25.14

32.10
82.26
B
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เมื่อนาตัวชี้วัดที่ 1-10 มาเรียงตามลาดับคะแนน ผลปรากว ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงลาดับคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นตัวชี้วัด
คะแนน
10
การป้องกันการทุจริต
100.00
1
การปวิบัติหน้าที่
92.51
6
คุณภาพการดาเนินงาน
86.67
3
การใช้อานาจ
86.33
7
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
84.48
5
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
83.04
8
การปรับปรุงระบบการทางาน
80.25
4
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
79.86
2
การใช้งบประมาณ
75.50
9
การเปิดเผยข้อมูล
61.40

ระดับ
AA
A
A
A
B
B
B
B
B
D

ความหมาย
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินภาพรวมของ ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พบว่า ตัวชี้วัดที่ ผ่านเกณฑ์ การประเมินความโปร่งใสฯ มีจานวน 4 ชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 1 การปวิบัติหน้าที่ ร้อยละ 92.51 และตัวชี้วัดที่ 6
คุณภาพการดาเนินงาน ร้อยละ 86.67, ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ร้อยละ 86.33
สาหรับ ตัวชี้วัดที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินความโปร่งใสฯ มีจานวน 6 ชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ 84.48, ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ 83.04,
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ร้อยละ 80.25, ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ร้อยละ
79.86, ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ร้อยละ 75.50 และ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 61.40
ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและกาหนดมาตรการและหาแนวทางการพัฒนา
เมื่อนาผลการวิเคราะห์ตามลาดับคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสฯ มาหาแนวทางการพัฒนาสู่การปวิบัติของสถานศึกษา โดย
เรียงลาดับจากผลการประเมินต่าสุดควรได้รับการพัฒนา ดังนี้
1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา และสนับสนุนให้เปิดเผย
ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อกาหนดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษาในการใช้จ่ายงบประมาณ กากับ ติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะ อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
3. กาหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างชัดเจน มุ่งใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ให้มีวิธีการเก็บ และบารุงรักษาเพื่อการใช้งานได้ระยะเวลานาน และเน้นย้าหลักการสร้างฐาน
ความคิดของบุคลากรสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสานึกสาธารณะสู่การ
เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
4. อานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ โดยจัดช่องทางการรับความคิดเห็นของผู้รับบริการ ประชาชน
หรือผู้มาติดต่อราชการ และนาสภาพปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้า
มามีส่วนร่วมในการประเมินผลการทางานของสถานศึกษา และสะท้อนความคิดเห็นของผู้รับบริการ
5. ส่งเสริมการดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา สร้างทัศนคติ และปลูกฝังค่านิยม
ให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และปวิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ และ
รับส่งข่าวสารต่างๆ โดยมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน นาไปปวิบัติงานได้ อย่างโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ในสถานศึกษา
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
❈ 1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา และสนับสนุนให้เปิดเผย
ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้
มีผลการดาเนินการตามมาตรการ ประกอบด้วย
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและจัดทาข้อมูล
2. รายงานการประชุมคณะทางาน และชี้แจงแนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษา
3. ข้อมูลเปิดเผยบนเว็บไึต์ของสถานศึกษา
❈ 2. ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อกาหนดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษาในการใช้จ่ายงบประมาณ กากับ ติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะ อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการดาเนินการตามมาตรการ ประกอบด้วย
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และผลการประเมินผลการปวิบัติงาน
2. ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งบประมาณ
❈ 3. กาหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างชัดเจน มุ่งใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ให้มวี ิธีการเก็บ และบารุงรักษาเพื่อการใช้งานได้ระยะเวลานาน และเน้นย้าหลักการสร้างฐาน
ความคิดของบุคลากรสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสานึกสาธารณะสู่การ
เป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีผลการดาเนินการตามมาตรการ ประกอบด้วย
1. คู่มือการให้บริการเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
2. ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางการปวิบัติ/คู่มือ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการหรือการยืมทรัพย์สินของราชการ
3. คาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของราชการ
❈ 4. อานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ โดยจัดช่องทางการรับความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ และนาสภาพปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการทางานของสถานศึกษา และสะท้อนความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ มีผลการดาเนินการตามมาตรการ ประกอบด้วย
1. เอกสารคู่มือการปวิบัติงานของฝ่ายงาน
2. สารสนเทศของการให้บริการ และสรุปสถิติการให้บริการ
3. ช่องทางในการติดต่อ

5
4. ป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตาแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการ
❈ 5. ส่งเสริมการดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา สร้างทัศนคติ และปลูกฝัง
ค่านิยมให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และปวิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีผลการ
ดาเนินการตามมาตรการ ประกอบด้วย
1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมมาตรฐานสังคมและชุมชนแก่นักเรียน
3. แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
4. กิจกรรมกล่าวคาปวิญาณสุจริต
5. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการห้องเรียน
6. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว
7. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
8. ได้รับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
❈ 6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ และ
รับส่งข่าวสารต่างๆ โดยมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน นาไปปวิบัติงานได้ อย่างโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ในสถานศึกษา มีผลการดาเนินการตามมาตรการ ประกอบด้วย
1. ช่องทางในการติดต่อ ได้แก่ Q&A ในเว็บไึต์ของสถานศึกษา เพจเฟสบุกประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษา ลายกลุ่มห้องเรียน เบอร์โทรศัพท์ของสถานศึกษา
2. คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการรับร้องเรียนในสถานศึกษา
3. ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

6

ภาคผนวก

7

ผลการตอบแบบสารวจ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 พฤศจิกายน 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
01 โครงสร้าง
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67594
สถานศึกษา
02 ข้อมูลผู้บริหาร
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/executives
Link 2 :: http://www.ssr.ac.th/persondetail_27079
03 อานาจหน้าที่
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67602
04 แผนยุทธศาสตร์หรือ Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67603
แผนพัฒนา
หน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/contact
Link 2 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67595
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67621
การประชาสัมพันธ์
ข้อ
ข้อมูล
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ
ข้อมูล
08 Q&A
09 Social Network

องค์ประกอบด้านข้อมูล
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/news_2752_1

Link 1 ::
Link 2 ::
Link 1 ::
Link 2 ::
Link 3 ::
Link 4::

องค์ประกอบด้านข้อมูล
http://www.ssr.ac.th/webboard
http://www.ssr.ac.th/contact
http://www.ssr.ac.th/datashow_67596
https://www.facebook.com/Informatio
nSSR
https://www.facebook.com/srisamrong
chanupathamschoo
https://www.facebook.com/profile.php
?id=100071139321326

ผลการดาเนินงาน
แสดงโครงสร้างสถานศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร
รายละเอียดผู้บริหาร
ประกาศอานาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี

ข้อมูลการติดต่อเรา
แผนที่ตั้ง
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงาน
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
Social Network
เพจ ประชาสัมพันธ์
เพจ สภานักเรียน
เพจ งานอนามัย

8
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดาเนินงาน
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
010 แผนปวิบัติราชการ Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67644
ประจาปี
011

รายงานการกากับ Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67645
ติดตามการ
ดาเนินงานประจาปี
รอบ 6 เดือน

012

รายงานผลการ
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67646
ดาเนินงานประจาปี

การปฏิบัติงาน
ข้อ
ข้อมูล
013 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปวิบัติงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67613
Link 2 :: http://www.ssr.ac.th/newsdetail_6139_88706
Link 3 :: http://www.ssr.ac.th/newsdetail_6139_88712

ผลการดาเนินงาน
แผนปวิบัติราชการ
ประจาปี 2564
(งบประมาณ)
แสดงรายงานการกากับ
ติดตามการดาเนินงาน
ประจาปี รอบ 6 เดือน
ปี 2564
(งบประมาณ)
แสดงรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563
ผลการดาเนินงาน
แสดงหน้าคู่มือมาตรฐาน
การปวิบัติงาน(ภาพรวม)
ประกอบด้วย
-มาตรฐานการปวิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.
2552 (ปรับปรุง พ.ศ.
2560)
-คู่มือปวิบัติการ เพื่อให้
ความคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน
-คู่มือการปวิบัติงาน
ห้องสมุด
-คู่มือการปวิบัติงานฝ่าย
วิชาการ
-คู่มือการปวิบัติงานฝ่าย
อานวยการ
-คู่มือการปวิบัติงานฝ่าย
บริหารงบประมาณ
-คู่มือการปวิบัติงานฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษา

9
ข้อ

ข้อมูล

การให้บริการ
ข้อ
ข้อมูล
014 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผลการดาเนินงาน
-คู่มือการปวิบัติงานฝ่าย
ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
-คู่มือการปวิบัติงานฝ่าย
กิจการนักเรียนและ
สัมพันธ์ชุมชน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67609

ผลการดาเนินงาน
แสดงคู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
ประกอบด้วย
-มาตรการการให้บริการ
ห้องพยาบาล
-มาตรการการให้บริการ
ห้องสมุด
-มาตรการการให้บริการ
อาคารสถานที่
แสดงข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ ประกอบด้วย
-รายงานข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการห้อง
พยาบาล งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
-สถิติการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด
-สถิติการเข้าใช้บริการ
อาคารสถานที่
แสดงรายงานผลการ
สารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ ประกอบด้วย
-รายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการปฐมพยาบาล

015

ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68284

016

รายงานผลการ
สารวจความพึง
พอใจการให้บริการ

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68285

10
ข้อ

017

ข้อมูล

E–Service

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผลการดาเนินงาน
-รายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจการเข้าใช้
บริการห้องสมุด
-รายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจการเข้าใช้
บริการอาคารสถานที่

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/mainpage
Link 2 :: https://sgs6.boppobec.info/sgss/security/signin.aspx
Link 3 :: http://www.krupunr.com/ssr/index.php

แสดงเมนู E–Service บน
หน้าเว็บเพจ รร. มี
รายละเอียดประกอบด้วย
-SGS สาหรับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง
-งานทะเบียน-วัดผล SGS
-Library SSR

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
018 แผนการใช้จ่าย
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67650
งบประมาณ
ประจาปี
019 รายงานการกากับ Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67645
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจาปี รอบ 6
เดือน
020 รายงานผลการใช้
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67646
จ่ายงบประมาณ
ประจาปี

ผลการดาเนินงาน
แสดง แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปี
2564
แสดง รายงานกากับ
ติดตามการดาเนินงาน
ประจาปี รอบ 6 เดือน
แสดง รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563

11
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
021 แผนการจัดึื้อจัด Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67653
จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ
022 ประกาศต่าง ๆ
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/news_6130_1
เกี่ยวกับการจัดึื้อ
จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
023 สรุปผลการจัดึื้อจัด Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67655
จ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน
024

รายงานผลการ
จัดึื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประจาปี

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67656

ผลการดาเนินงาน
แสดงแผนการจัดึื้อจัด
จ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ
แสดงประกาศฯ การ
จัดึื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
แสดงสรุปผลการจัดึื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 6 เดือนแรกของ
ปีการศึกษา 2564
แสดงรายงานการจัดึื้อ
จัดจ้าง ปีงบประมาณ
2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
025 นโยบายการบริหาร Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67657
ทรัพยากรบุคคล
026

การดาเนินการตาม Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67658
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผลการดาเนินงาน
แสดง แผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
แสดง การดาเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้วย
1.การดาเนินการด้านการ
พัฒนาบุคลากร และการ
สร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
2. การส่งเสริมจริยธรรม
และการรักษาวินัยของ
บุคลากร

12
ข้อ

027

ข้อมูล

หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผลการดาเนินงาน
3.งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
4.การประเมินผลการ
ปวิบัติงาน และการเลื่อน
เงินเดือน
5.ปรับปรุงระบบข้อมูล
และทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
6.งานพัฒนาคุณภาพชีวิต

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67660

แสดง หลักเกณฑ์การ
บริหารและ พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้วย
-งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขและ
แนวปวิบัติงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต
-หลักเกณฑ์/เงื่อนไขและ
แนวปวิบัติเพื่อส่งเสริม
ขวัญกาลังใจครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
-หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
-หลักเกณฑ์ปรับปรุงระบบ
ข้อมูล และทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
-หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปวิบัติงาน
และการเลื่อนเงินเดือน

13
ข้อ

028

ข้อมูล

รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจาปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67661

ผลการดาเนินงาน
-หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร และการสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
แสดง รายงานผลการ
บริหารและ พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจาปี
2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
029 แนวปวิบัติการ
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68261
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
030 ช่องทางแจ้งเรื่อง
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/complain
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68262
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจาปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
032 ช่องทางการรับฟัง Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/webboard
ความคิดเห็น
Link 2 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67596

033

การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/webboard

ผลการดาเนินงาน
แสดง แนวปวิบัติการ
จัดการ เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
แสดงช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน
แสดงข้อมูลข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปีงบประมาณ 2564

ผลการดาเนินงาน
แสดงช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น
ประกอบด้วย
เว็บบอร์ด
Social Network
แสดงช่องการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย
เว็บบอร์ด
Social Network

14
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ
ข้อมูล
034 เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร

035

การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร

องค์ประกอบด้านข้อมูล
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68264
Link 2 :: http://www.ssr.ac.th/newsdetail__78748
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68265

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
036 การประเมินความ Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68266
เสี่ยงการทุจริต
ประจาปี
037 การดาเนินการเพื่อ Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68267
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
038 การเสริมสร้าง
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68268
วัฒนธรรมองค์กร

ผลการดาเนินงาน
แสดงข้อมูลประกาศ
เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร จานวน 2 ภาษา
ได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการดาเนินงาน
แสดงข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปี 2564
แสดงการดาเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต ปีงบประมาณ
2564
ผลการดาเนินงาน
แสดงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ปีงบประมาณ 2564
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แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
039 แผนปวิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
040

041

รายงานการกากับ
ติดตามการ
ดาเนินการป้องกัน
การทุจริตประจาปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการ
ดาเนินการป้องกัน
การทุจริตประจาปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68269

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68270

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68271

ผลการดาเนินงาน
แสดงข้อมูลแผนปวิบัติ
การป้องกันการทุจริต/
โครงการโรงเรียนสุจริต
ปีงบประมาณ 2564
แสดงรายงานการกากับ
ติดตามการดาเนินการ
ป้องกัน การทุจริต
แสดงรายงานผลการ
ดาเนินการป้องกันการ
ทุจริต บันทึกข้อความไม่มี
การดาเนินการป้องกัน

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
042 มาตรการส่งเสริม
Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68272
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
043 การดาเนินการตาม Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68273
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
แสดงมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ
แสดงการดาเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ประกอบด้วย
-สรุปผลการดาเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน

