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บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

ที ่พิเศษ/2564    วันที ่ 23  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564 

เรื่อง  รำยงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์(Integrity  
        and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
        ของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
 

ข้ำพเจ้ำนำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน  ต ำแหน่ง ครู  ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ประสำนงำนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์(Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของโรงเรียน 
ศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ โดยมี กรอบระยะเวลำในกำรเข้ำรับกำรประเมิน 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบวัดควำมรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)  (แบบวัดออนไลน์) ระหว่ำงวันที่  
15 - 23 ตุลำคม 2564 ผู้มีสิทธิ์กรอกข้อมูล คือ บุคลำกร จ ำนวน 107 คน โดยมีผู้ตอบ IIT จ ำนวน 93 คน 
จำกค่ำเป้ำหมำย 100 คน คิดเป็นร้อยละ 93 ซ่ึงน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ส่วนที่ 2 แบบวัดควำมรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) (แบบวัดออนไลน์) ระหว่ำงวันที่  
24 - 31 ตุลำคม 2564 ผู้มีสิทธิ์กรอกข้อมูล คือ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (ไม่รวมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครู) ตัวแทนผู้ปกครอง อย่ำงน้อยร้อยละ 10  ของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งมีจ ำนวนนักเรียน 1,358 
คน ร่วมกับ ผู้น ำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้ำ คู่สัญญำ ผู้รับจ้ำ ไม่น้อยกว่ำ 20 ตัวอย่ำง โดยมี
ผู้ตอบ EIT จ ำนวน 326 คน จำกค่ำเป้ำหมำย 156 คน คิดเป็นร้อยละ 208.97 ซึ่งเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำย
ทีต่ั้งไว้ 

ส่วนที่ 3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรตอบแบบส ำรวจ แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ(OIT) 
ระหว่ำงวันที่ 1 - 20 พฤศจิกำยน 2564 จ ำนวน 43 ตัวชี้วดั มีกำรตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 43 ตัวชี้วัด 
ตำมค่ำเป้ำหมำย 43 ตัวชี้วัด โดยผลกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถเปิดเผยไดต้ำมมำตรฐำนกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน มีจ ำนวน 37 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่ไม่สมบูรณ์ 6 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ o13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน, o14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร, o21 แผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ, o22 ประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ,  
o23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน และ o24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุประจ ำปี 

ซึ่งผลกำรประเมิน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สุโขทัย เป็นผู้ตรวจและให้คะแนน
แบบ OIT และ ประกำศผล เผยแพร่รำยงำนผลกำรประเมิน ITA Online ของสถำนศึกษำและน ำเสนอ 
ต่อ สพฐ. โดยมีระยะเวลำกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันที่  21-25 พฤศจิกำยน 2564  และสรุปรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน ระหว่ำงวันที่ 26-30 พฤศจิกำยน 2564 ประกำศผล ITA Online สถำนศึกษำ ธันวำคม 
2564 
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บัดนี้ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์(Integrity 

and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของโรงเรียน 
ศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งรำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
มำพร้อมหนังสือนี้ 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
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ค าน า 
 

รำยงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
ของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ของอ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย 
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สุโขทัย  เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรรำยงำนไปใช้เป็นข้อมูลส ำหรับพัฒนำ
งำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสำมำรถสร้ำงสร้ำงควำม
เข้ำใจและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงภำพลักษณ์ในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน  
มีกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวม และลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชิต ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 

 
 
 
        คณะผู้จัดท ำ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำง
ควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” กำรประเมิน ITA ได้เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมำจนถึง
ปัจจุบัน และมีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 – 2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมท่ีส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

กำรประเมิน  ITA ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นไปภำยใต้แนวคิด “Open to 
Transparency” ซึ่งเป็นหลักกำรพ้ืนฐำนส ำคัญของกำรประเมิน ITA ที่มำจำกกำร “เปิด” 2 ประกำร คือ 
“เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือให้สำธำรณชนได้รับทรำบและสำมำรถตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนได้ และ “เปิดโอกำส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน 
และประชำชนผู้รับบริกำรหรือติดต่อกับหน่วยงำนภำครัฐได้เข้ำมำมีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงควำมเห็น
ต่อหน่วยงำนภำครัฐผ่ำนกำรประเมิน ITA ซึ่งกำร “เปิด” ทั้ง 2 ประกำรข้ำงต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้
หน่วยงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใสและน ำไปสู่กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภำคส่วน 
เครื่องมือในกำรประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจำกแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 1) แบบ
วัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค ำตอบตำมกำรรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจำกผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน โดยเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อหน่วยงำน
ตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้ วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ 
ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค ำตอบตำมกำรรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก โดยเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก ที่มีต่อหน่วยงำนที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และตัวชี้วัดกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบ
เลือกตอบมีหรือไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของกำรเปิดเผย
ข้อมูล และระบุค ำอธิบำยเพ่ิมเติมประกอบค ำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจำกเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน โดยเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำนเพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล 
(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน กำรบริหำรงำน กำรบริหำรเงินงบประมำณ กำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส) และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต 
(ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต และมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกัน 
กำรทุจริต) ของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ผลปรำกฏ ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ผลการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  (แบบวัดออนไลน์) 
           ระหว่ำงวันที่ 15 - 23 ตุลำคม 2564          
           (จ านวนที่กรอกก่อนเข้าท าแบบประเมิน คือ 107 คน) 
 

 
 

 
ส่วนที่ 2 ผลการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (แบบวัดออนไลน์) 
 ระหว่ำงวันที่ 24 - 31 ตุลำคม 2564 
 

ค าตอบ  326  ข้อ 

ค าตอบ  93  ข้อ 
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ส่วนที่ 3 ผลการตอบแบบส ารวจ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 
 ระหว่ำงวันที่ 1-20 พฤศจิกำยน 2564 
 
ส่วนที่ 3 ผลการตอบแบบส ารวจ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 
 ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน - 20 พฤศจิกำยน 2564 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

01 โครงสร้ำง
สถำนศึกษำ 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67594 แสดงโครงสร้ำง
สถำนศึกษำ 

02 ข้อมูลผู้บริหำร Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/executives ข้อมูลผู้บริหำร 
Link 2 :: http://www.ssr.ac.th/person-

detail_27079 
รำยละเอียดผู้บริหำร 

03 อ ำนำจหน้ำที่ Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67602 ประกำศอ ำนำจหน้ำที่ 
-แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ปฏิบัติหน้ำที่ตำม
โครงสร้ำงบริหำรโรงเรียน 

04 แผนยุทธศำสตร์หรือ
แผนพัฒนำ
หน่วยงำน 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67603 แผนยุทธศำสตร์ 3 ปี 

05 ข้อมูลกำรติดต่อ Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/contact ข้อมูลกำรติดต่อเรำ 
Link 2 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67595 แผนที่ตั้ง 

06 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67621 แสดงข้อมูลกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
- กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ฝ่ำยกำรเงิน 
- ระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
- กฎ ก.ค.ศ 
- พระรำชบัญญัติ ฯลฯ 
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การประชาสัมพันธ์ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

07 ข่ำวประชำสัมพันธ์ Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/news_2752_1 ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงฯ 
ภำพกิจกรรม 

Link 2 :: http://www.ssr.ac.th/news_3748_1 
Link 3 :: http://www.ssr.ac.th/gallery 

 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

08 Q&A Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/webboard เว็บบอร์ด 
Link 2 :: http://www.ssr.ac.th/contact ติดต่อเรำ 
Link 3 :: https://www.facebook.com/Informatio

nSSR 
เพจ ประชำสัมพันธ์ 

09 Social Network Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67596 Social Network 
Link 2 :: https://www.facebook.com/Informatio

nSSR 
เพจ ประชำสัมพันธ์  

Link 3 :: https://www.facebook.com/srisamrong
chanupathamschoo 

เพจ สภำนักเรียน 

Link 4:: https://www.facebook.com/profile.php
?id=100071139321326 

เพจ งำนอนำมัย 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

010 แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67644 แสดงแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 2564 
 

011 รำยงำนกำรก ำกับ
ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 
รอบ 6 เดือน 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67645 แสดงรำยงำนกำรก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี รอบ 6 เดือน   
ปี 2564 
 

012 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67646 แสดงรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
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การปฏิบัติงาน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

013 คู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67613 แสดงหน้ำคู่มือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน(ภำพรวม) 
ประกอบด้วย 
- มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
โรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ.
2552 (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) 
- คู่มือปฏิบัติกำร เพ่ือให้
ควำมคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน 
- คู่มือกำรปฏิบัติงำน
ห้องสมุด 
- คู่มือกำรปฏิบัติงำนฝ่ำย
บริหำรงบประมำณ 
- คู่มือกำรปฏิบัติงำนฝ่ำย
ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
- คู่มือกำรปฏิบัติงำนฝ่ำย
วิชำกำร 
- คู่มือกำรปฏิบัติงำนฝ่ำย
อ ำนวยกำร 
- คู่มือกำรปฏิบัติงำนฝ่ำย
ส่งเสริมกำรศึกษำ 
- คู่มือกำรปฏิบัติงำนฝ่ำย
กิจกำรนักเรียนและ
สัมพันธ์ชุมชน 
 

Link 2 :: http://www.ssr.ac.th/news-
detail_6139_88706 

Link 3 :: http://www.ssr.ac.th/news-
detail_6139_88712 
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การให้บริการ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

014 คู่มือหรือมำตรฐำน
กำรให้บริกำร 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67609 แสดงคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรให้บริกำร 
ประกอบด้วย 
- มำตรกำรกำรให้บริกำร
ห้องพยำบำล 
- มำตรกำรกำรให้บริกำร
ห้องสมุด 
- มำตรกำรกำรให้บริกำร
อำคำรสถำนที่ 
 

015 ข้อมูลเชิงสถิติกำร
ให้บริกำร 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68284 แสดงข้อมูลเชิงสถิติกำร
ให้บริกำร ประกอบด้วย 
- รำยงำนข้อมูลเชิงสถิติ
กำรให้บริกำรห้อง
พยำบำล งำนอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม 
- สถิติกำรเข้ำใช้บริกำร
ห้องสมุด 
- สถิติกำรเข้ำใช้บริกำร
อำคำรสถำนที่ 

016 รำยงำนผลกำร
ส ำรวจควำมพึง
พอใจกำรให้บริกำร 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68285 แสดงรำยงำนผลกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำร ประกอบด้วย 
- รำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำรปฐมพยำบำล 
- รำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจกำรเข้ำใช้
บริกำรอำคำรสถำนที่ 
- รำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจกำรเข้ำใช้
บริกำรห้องสมุด 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

017 E–Service Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/mainpage แสดงเมนู E–Service  
บนหน้ำเว็บเพจ รร.  
มีรำยละเอียด
ประกอบด้วย 
- SGS ส ำหรับนักเรียน
และผู้ปกครอง 
- งำนทะเบียน-วัดผล SGS 
- Library SSR 

Link 2 :: https://sgs6.bopp-
obec.info/sgss/security/signin.aspx 

Link 3 :: http://www.krupunr.com/ssr/index.php 

 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

018 แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ประจ ำปี 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67650 แสดง แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปี 
2564 

019 รำยงำนกำรก ำกับ
ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ประจ ำปี รอบ 6 
เดือน 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67645 แสดง รำยงำนก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

020 รำยงำนผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67646 แสดง รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

021 แผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือแผนกำร
จัดหำพัสดุ 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67653 แสดงแผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือแผนกำรจัดหำ
พัสดุ 
 

022 ประกำศต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุ 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/news_6130_1 แสดงประกำศฯ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุ 

023 สรุปผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุรำยเดือน 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67655 แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
รำยเดือน 6 เดือนแรกของ
ปีกำรศึกษำ 2564 
 

024 รำยงำนผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
กำรจัดหำพัสดุ
ประจ ำปี 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67656 แสดงรำยงำนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ปีงบประมำณ 
2563 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

025 นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67657 แสดง แผนยุทธศำสตร์
กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

026 กำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67658 แสดง กำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
ประกอบด้วย 
1.กำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
พัฒนำบุคลำกร และกำร
สร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ 
2. กำรส่งเสริมจริยธรรม
และกำรรักษำวินัยของ
บุคลำกร 
3.งำนขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
4.กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำรเลื่อน
เงินเดือน 
5.ปรับปรุงระบบข้อมูล 
และทะเบียนประวัติ
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
6.งำนพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 

027 หลักเกณฑ์กำร
บริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67660 แสดง หลักเกณฑ์กำร
บริหำรและ พัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล 
ประกอบด้วย 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

- งำนขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขและ
แนวปฏิบัติงำนพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 
- หลักเกณฑ์/เงื่อนไขและ
แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริม
ขวัญก ำลังใจครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- หลักเกณฑ์กำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 
- หลักเกณฑ์ปรับปรุง
ระบบข้อมูล และทะเบียน
ประวัติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- หลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
และกำรเลื่อนเงินเดือน 
- หลักเกณฑ์กำรพัฒนำ
บุคลำกร และกำรสร้ำง
ทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

028 รำยงำนผลกำร
บริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
ประจ ำปี 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67661 แสดง รำยงำนผลกำร
บริหำรและ พัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี 
2563 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

029 แนวปฏิบัติกำร
จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68261 แสดง แนวปฏิบัติกำร
จัดกำร เรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิ 

030 ช่องทำงแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/complain แสดงช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจ ำปี 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68262 แสดงข้อมูลข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
ปีงบประมำณ 2564 

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

032 ช่องทำงกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/webboard แสดงช่องทำงกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น 
ประกอบด้วย  
- เว็บบอร์ด 
- Social Network 

Link 2 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67596 

033 กำรเปิดโอกำสให้
เกิดกำรมีส่วนร่วม 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/webboard แสดงช่องกำรเปิดโอกำส
ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย  
- เว็บบอร์ด 
- Social Network 

Link 2 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_67596 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

034 เจตจ ำนงสุจริตของ
ผู้บริหำร 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68264 แสดงข้อมูลประกำศ
เจตจ ำนงสุจริตของ
ผู้บริหำร จ ำนวน 2 ภำษำ 
ได้แก่ ภำษำไทย และ 
ภำษำอังกฤษ 

Link 2 :: http://www.ssr.ac.th/news-
detail__78748 

035 กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำร 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68265 แสดงข้อมูลกำรมีส่วนร่วม
ของผู้บริหำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

036 กำรประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริต
ประจ ำปี 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68266 แสดงข้อมูลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประจ ำปี 2564 

037 กำรด ำเนินกำรเพ่ือ
จัดกำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริต 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68267 แสดงกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
จัดกำรควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต ปีงบประมำณ 
2564 

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

038 กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68268 แสดงกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร 
ปีงบประมำณ 2564 
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แผนป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

039 แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68269 แสดงข้อมูลแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริต/
โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
ปีงบประมำณ 2564 
 

040 รำยงำนกำรก ำกับ
ติดตำมกำร
ด ำเนินกำรป้องกัน
กำรทุจริตประจ ำปี 
รอบ 6 เดือน 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68270 แสดงรำยงำนกำรก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินกำร
ป้องกัน กำรทุจริต 
 

041 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรป้องกัน
กำรทุจริตประจ ำปี 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68271 แสดงรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำร
ทุจริต บันทึกข้อควำมไม่มี
กำรด ำเนินกำรป้องกัน 
- รำยงำนผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสฯ(ITA) 
ปีงบประมำณ 2563 
- บันทึกข้อควำมขี้แจง
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
ปีงบประมำณ 2564 
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ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

042 มำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68272 แสดงมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสฯ 

043 กำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 

Link 1 :: http://www.ssr.ac.th/datashow_68273 แสดงผลกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำน  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
ประมวลภาพการด าเนินงาน 
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ภาพด าเนินงาน 
 

ประชุมคณะด าเนินงาน ชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ภาคผนวก ข  

ภาพการประเมิน OIT ออนไลน์ 
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ค าสั่ง 
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ภาคผนวก จ  
รายงานการประชุม 
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