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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



ก 
 

ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Online 2022) มีเจตนารมณ์
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยไม่ได้
มุ่งเน้นให้สถานศึกษาเข้ารับการประเมินเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินท่ีสูงขึ้นเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงาน               
มีการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ลดโอกาส การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สามารถน าข้อมูลผลการประเมินรวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือน
มาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
(1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหา
การทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผย
ข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง 
จุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะพัฒนาให้ดีขึ้น และจัดท าแนวทางการน าผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขอขอบพระคุณบุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท า            
อันจะส่งผลให้มีการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ลดโอกาส
การทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป 
 

         โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่
                     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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สารบัญ 
 

เร่ือง             หน้า  
 
ค าน า                ก 
สารบัญ                ข 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด างานของโรงเรียนบ้านพรุใหญ ่        1 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านพรุใหญ ่        1 
สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565            2 
ท่ีแสดงจุดแข็ง และจุดท่ีต้องพัฒนา 

2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน        2 
- จุดแข็ง, ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไข 

2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก       3 
- จุดแข็ง, ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไข 

2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ        4 
- จุดแข็ง, ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไข 

3. แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน     6 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. มาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้อง     7 
ตามผลการวิเคราะห์ 

- ผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 

5. แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ            7 
6. การรายงานผล              8 
ภาคผนวก 

ค าส่ังโรงเรียนบ้านพรุใหญ่  ท่ี 24/2565 ส่ัง ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2565               10 
ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ ่               13 
ตารางคะแนน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกรายตัวชี้วัด แสดงรายละเอียดตัวช้ีวัด       

          ท่ีต้องพัฒนาและปรับปรุง 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการขับเคล่ือนโรงเรียนสุจริตของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน
บ้านพรุใหญ่ ให้ความส าคัญ และมีความตระหนักในการขับเคล่ือนอย่างเต็มก าลัง ความสามารถ น าโดย                 
นางสาวจุฑาภรณ์ เช้ือเพ็ชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความมุ่งมั่นใน         
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานและสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA Online) ท้ัง 3 ด้าน (IIT, EIT,OIT) และจากผลคะแนน           
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้คะแนน 94.05 เป็นล าดับท่ี 28 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ดังต่อไปนี้ 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านมพรุใหญ่ 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จากการประเมินโรงเรียน ท้ังส้ิน 134 โรงเรียน 
ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 94.05 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) 

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 94.05 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับเอ (A) 
โดยมีตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนเต็ม 100.00 คะแนน ถึง 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดท่ี 7 
ประสิทธิภาพในการส่ือสาร ตัวชี้วัดท่ี 9 การเผยแพร่ข้อมูล ข้อ 9.2 การบริหารงาน 9.3 การบริหารเงินประมาณ 9.5 
การส่งเสริมความโปร่งใส ส่วนตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าตัวช้ีวัดอื่น ๆ คือ ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเผยแพร่ข้อมูล 9.2 การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนน 50 คะแนน  

 
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้าน พรุใหญ่          

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2564) สรุปได้ดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2564 94.04 - - 
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เป็นรายตัวชี้วัด  ซึ่งได้
จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
โรงเรียนและจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเรียงตามล าดับคะแนนได้ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 99.56 AA 
2 การใช้งบประมาณ 94.24 A 
3 การใช้อ านาจ 98.90 AA 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 94.46 A 
5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 96.32 AA 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 100.00 AA 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 100.00 AA 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 99.35 AA 
9 การเผยแพร่ข้อมูล 87.78 A 

 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 88.90 AA 
9.2 การบริหารงาน 100.00 A 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 100.00 AA 
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 50.00 E 
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 100.00 AA 

10 การป้องกันการทุจริต 87.50 A 
10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 87.50 A 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ี
ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี ้

2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.70 อยู่ในระดับ AA (Very Good) ผ่าน 
บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตอย่างมีประสิทธิผล มีจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.56 เป็นคะแนนจากการประเมิน              

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานใน



3 
 

การปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.24 เป็นคะแนนจากการประเมิน         
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและการเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าบุคลากรภายในยังมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองอย่างโปร่งใส่และชอบธรรม ผลจากคะแนนการประเมินจะเห็นว่าโรงเรียนบ้านพรุใหญ่บริหารด้าน
งบประมาณด้วยความโปร่งใสและชอบธรรม 

(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.90 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งาน ประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลาการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลาการภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ
การมอบหมายงาน 

(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.46 เป็นคะแนนจาก          
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภาย ใน หน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุมัติท่ีชัดเจนและสะดวกมากขึ้น เห็นได้ว่า 
บุคลากรทุกท่านปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือกระท าการใดๆ ต่อทรัพย์สินของหน่วยงาน มีการ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอยู่เสมอ 

 
(5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.32 เป็นคะแนนจากการประเมิน

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และมีการเผยแพร่ความรู้                  
สร้างความตระหนัก และร่วมกันก าหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับโรงเรียน อย่างไรก็ดี  

 
 
2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External and 

Transparency Assessment : EIT) 
ตัวชี้วัดที่ 6 - 8 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.78 อยู่ในระดับ AA (Good) ผ่าน 
บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการยังมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก

ตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนท้ังเป็นเงินทรัพย์สิน และ
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) ทั้ง 3 ตัวชี้วัด คือ 
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(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน ทางหน่วยงานได้เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังมีช่องทางท่ีหลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใสมีการ
ปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และยังเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการด้วย 

(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนจาก           
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสารใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ทางหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวต่อสาธารณะ
ผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานได้สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) ตัวชี้วัด 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.35 เป็นคะแนนจาก                
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของครูและเจ้าหน้าท่ีกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งหน่วยงานควรมีการด าเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมใน           
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง EIT (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) ไม่มี 
 2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.50 อยู่ในระดับ A (Very Good) ผ่าน 
บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน (2) การบริหารงาน                      
(3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน อย่างไรก็ดี ตัวชี้วัดท่ี 9 ยังประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 – 9.5 ท่ีมีจุดแข็งและจุดอ่อน
ท่ีต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวช้ีวัดท่ี 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 (ข้อมูลพื้นฐาน) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
88.90 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ได้แก่ ข้อมูลโครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
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หน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ซึ่งระดับคะแนนการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
อยู่ในระดับสูงสุด แต่ก็ควรมีการก ากับติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัดนี้ให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ 

(2) ตัวช้ีวัดท่ี 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 (การบริหารงาน) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
100.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ได้แก่ แผนด าเนินงานประจ าปี รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปี 
รอบ 6 เดือน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ E–Service ซึ่งระดับคะแนนการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
อยู่ในระดับสูงสุด แต่ก็ควรมีการก ากับติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัดนี้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ   
 (3) ตัวชี้วัดท่ี 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 (การบริหารเงินงบประมาณ) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ             
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี ซึ่งระดับคะแนนการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีอยู่ในระดับดีมาก ผลการบริหารเงินงบประมาณของโรงเรียน
บ้านพรุใหญ่ มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน โดยประสานกับกลุ่ม/
หน่วยต่างๆ พร้อมท้ังสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตัวช้ีวัดท่ี 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 (การส่งเสริมความโปร่งใส) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ได้แก่ แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทาง
แจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งระดับคะแนนการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแสดง
ถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีอยู่ในระดับดี การวิเคราะห์
ผลการส่งเสริมความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ  การป้องกัน
การทุจริตของโรงเรียน โดยประสานกับกลุ่ม/หน่วยต่างๆ พร้อมท้ังสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวช้ีวัดท่ี 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 (การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) โดยรวมได้

คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี ซึ่งระดับคะแนนการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีอยู่ในระดับควรปรับปรุง การวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของ
โรงเรียน โดยประสานกับกลุ่ม/หน่วยต่างๆ พร้อมท้ังสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ตัวชี้วัดที่ 10 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ AA (Excellence) ผ่าน 
บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบท่ีดีเพียงบางส่วนในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ  ของหน่วยงานให้

สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน และแสดงถึงความพยายามท่ีเพียงพอของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ ลดน้อยลงหรือไม่ให้เกิดขึ้นได้ ท าให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น“ต้นแบบ” ในการด าเนินงานใน
ด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ดี ตัวชี้วัดท่ี 10 ยังประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 ท่ี
มีจุดแข็ง ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
 (1) ตัวชี้วัดท่ี 10 (การป้องกันการทุจริต) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 (การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต) โดยรวม
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารการประเมินความเส่ียงเพื่อ
การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งระดับคะแนนการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
อยู่ในระดับสูงสุด แต่ก็ควรมีการก ากับติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัดนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อยู่เสมอ 
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3. แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานในปีงบประมาน พ.ศ. 2565 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งท่ีควรรักษาระดับและพัฒนา และจุดอ่อนท่ีต้องปรับปรุงตามแบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
ตัวชี้วัดท่ี 9 
การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4  
การบริหารและพัฒนา
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ( ไ ด้
คะแนนร้อยละ 50) 

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25) 
2. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  (O26) 
3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(O27) 
4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี (O28) 
 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในเรื่องของ 
-การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ การด าเนินการท่ีมีความสอดรับตามนโยบาย หรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใช้
บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียัง
บั ง คับใ ช้ ในหน่ วย งาน ในปี งบประมาณ พ .ศ .2565 
ประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร/ การบรรจุ
และแต่งต้ังบุคลากร/ การพัฒนาบุคลากร/การประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากร/การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญก าลังใจ 
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4. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ 
 

ประเด็นการประเมินที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1) แสดงการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน การพฒันา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งต้ังบุคลากร การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
(O26) 

การพัฒนาหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 
1.ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละงาน 
2.จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 
ต่อไปนี้ 
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
3. เผยแพร่หลักเกณฑ์ท่ีได้จัดท าขึ้นทาง 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เช่น การวางแผนก าลังคน 
การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน การพฒันา
บุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นระบบ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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5. แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
 5.1 ใหก้ลุ่มบริหารงานบุคคลติดตามการด าเนินการตามแนวทางฯ เป็นระยะตามเวลาท่ีเหมาะสม 
 5.2 ให้ผู้รับผิดชอบตามแนวทางน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ แล้วรายงานผลการด าเนินการต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ในกรณีพบปัญหาอุปสรรคหรือ 
มีความก้าวหน้า และให้รายงานเมื่อได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
6. การรายงานผล 
 ใหก้ลุ่มบริหารงานบุคคลรวบรวมผลการด าเนินการตามแนวทางฯ และรายงานผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ภายในเดือนมีนาคม 2565 
 
 

ลงช่ือ               
               (นางสาวจุฑาภรณ์ เช้ือเพ็ชร) 
                          ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรใุหญ่
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     ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 

ท่ี  9/2565 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
โดยการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานผ่านระบบ ITAS ให้สาธารณะได้รับ 
ทราบใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงานการบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนา ทรัพยากร
บุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ  การประเมิน จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเตรียมรับการประเมิน ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

 นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่      ประธานกรรมการ 
 นางสาววาสนา  ปานพรม ครู โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่      กรรมการ  
 นางสาวช่อทิพย์  จ าปา  ครู โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่      กรรมการ 

           นายภัทรชนน  คงนคร  ครู โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่      กรรมการ 
 นางหนึ่งหทัย  ปานทอง  ครู โรงเรียนบ้านพรุใหญ่         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก้ปัญหา ตัดสินใจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับผิดชอบ
ในการเตรียมการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดประเด็นการตรวจ 
2. คณะกรรมการด าเนินงานตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and 
Transparency Assessment (OIT) 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

O1  โครงสร้างหน่วยงาน  
 

แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยต าแหน่งท่ีส าคัญ
และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น งาน  4 ฝ่าย
หรือภาระงาน และองค์กรคณะบุคคล เป็นต้น 

 
 

นางสาววาสนา   ปานพรม 
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ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  
 

แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา
ประกอบด้วยช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 
ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า 
สถานศึกษา และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ 
บริหารของสถานศึกษา 

นางสาววาสนา   ปานพรม 
 

O3 อ านาจหน้าท่ี  
 

แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอ านาจของสถานศึกษา 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

นางสาววาสนา   ปานพรม 
 

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ 
แผนพัฒนาสถานศึกษา 

 

1. แสดงแผนการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาท่ีมี
ระยะมากกว่า 1 ปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นยุทธศาสตร์
หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
3. เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม 
ปีพ.ศ. 2565 

นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร 

O5 ข้อมูลการติดต่อ  
 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
1. ท่ีอยู่สถานศึกษา 
2. หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ 
3. หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 
4. ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e–mail) 
5. แผนท่ีต้ังสถานศึกษา 

นางสาววาสนา   ปานพรม 
 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น 
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.การศึกษาภาคบงัคับ พ.ศ. 2545 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-พรบ.สภาครูและบคุลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 
-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการ
และขอบเขตการปฏิบัติห้าที่สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติ
บุคคลในสงักัดเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. 2546 (ออกตาม
มาตรา35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 
-กฎกระทรวง ก าหนดจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 เป็นต้น 

นางสาววาสนา   ปานพรม 
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ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
การประชาสัมพันธ์ 

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

1. แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจ 
ของสถานศึกษา 
2. เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2565 

นางสาวศิรินาถ  เอ็มเอ็ม 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q$A  

 
1. แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ 
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และสถานศึกษา 
สามารถส่ือสารให้ค าตอบกับสอบถามได้โดย 
มีลักษณะเป็นการส่ือสารได้สองทาง เช่น 
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ 
เป็นต้น 
2. สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ 
จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

นางสาวสุปราณี  พินิจทรัพย์ 
นางสาวศิรินาถ  เอ็มเอ็ม 

O9 Social Network  
 

1. แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ 
หน่วยงานเช่น Facebook หรือ Line หรือ 
Twitter หรือInstagram เป็นต้น 
2. สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ 
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นางสาวสุปราณี  พินิจทรัพย์ 
นางสาวศิรินาถ  เอ็มเอ็ม 

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงาน 

O10  แผนการด าเนินงาน
ประจ าป ี

 

1. แสดงแผนการด าเนินภารกิจของสถานศึกษา
ท่ีมีระยะ 1 ปีมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
เช่นโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ี 
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
2. เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

นายภัทรชนน  คงนคร 
นางกานต์พิชชา  บุณยะนันท์ 

O11 รายงานก ากับติดตาม 
การด าเนินงาน รอบ 6 

เดือน 
 

1. แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี 
2. มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน 
เป็นต้น 
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายภัทรชนน  คงนคร 
นางกานต์พิชชา  บุณยะนันท์ 
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ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
O12 รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าป ี
 

1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าป ี
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน 
เช่นผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
3. เป็นรายงานผลการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

นายภัทรชนน  คงนคร 

O13 คู่มือการปฏิบัติงาน  
 

1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของทุกกลุ่มบริหาร 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
เช่นเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
หรือพนักงานต าแหน่งใดก าหนดวิธีการขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างไร (พัฒนางานทุกงาน) 

นางสาวช่อทิพย์    จ าปา 
นางสาวศิรินาถ  เอ็มเอ็ม 
นายภัทรชนน  คงนคร 

นางสาววาสนา   ปานพรม 
นางหนึ่งหทัย   ปานทอง 

 

การให้บริการ 
O14 คู่มือการบริหารการ 

ให้บริการ 
 

1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ี
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็น
ข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
สถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือ
หรือแนวทางการปฏิบัติส า หรับการให้บริการ
ประเภทงานให้บริการขั้นตอน การให้บริการ
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาท่ีใช้ใน 
การให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 
โดยการท าเป็น Flowchart ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน 
 

นางสาวช่อทิพย์    จ าปา 
นางสาวศิรินาถ  เอ็มเอ็ม 

 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ 
ให้บริการ 

 

1. แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ
สถานศึกษา 
2. เป็นข้อมูลการให้บริการท่ีเกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวช่อทิพย์    จ าปา 
นางสาวศิรินาถ  เอ็มเอ็ม 

 

O16 รายงานผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจ การ

ให้บริการ 
 

1. แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษา 
2. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

นางสาวช่อทิพย์    จ าปา 
นางสาวศิรินาถ  เอ็มเอ็ม 
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ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
O17  E-Sevice  

 
1. แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการตามอ านาจหน้าท่ีภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
2. สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นางสาวสุปราณี  พินิจทรัพย์
นางสาวศิรินาถ  เอ็มเอ็ม 

 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 

ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

O18  แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณงบประมาณ 

ประจ าป ี
 

1. แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีระยะ 1 ปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น
งบประมาณตามแหล่งท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
3. เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
 

นายภัทรชนน  คงนคร 
นางกานต์พิชชา  บุณยะนันท์ 

O19 รายงานการก ากับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณใน 

รอบ 6 เดือน 
 

1. แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายภัทรชนน  คงนคร 
นางกานต์พิชชา  บุณยะนันท์ 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี 

 

1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย  เป็นต้น 
3. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

นายภัทรชนน  คงนคร 
นางกานต์พิชชา  บุณยะนันท์ 
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ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
แผนการจัดหาพัสดุ 

 

1. แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุตามท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

นายปรีชา   ตู้ด า 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ 

ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา 

พัสดุ 
 

1. แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น 
ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น 
2. เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 
 

นายปรีชา   ตู้ด า 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุ 

 

1. แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
สถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น
งานท่ีซื้อหรือจ้าง วงเงนิท่ีซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีการซื้อหรือจ้างรายช่ือผู้เสนอราคา และราคา
ท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
3. จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้าง) 
4. เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

นายปรีชา   ตู้ด า 

O24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจดัหาพัสดุ 

ประจ าป ี
 

1. แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียด เช่นงบประมาณท่ี ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เป็นต้น 
3. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายปรีชา   ตู้ด า 
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ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

 

1. แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปร่งใสและมี
คุณธรรม 
2. เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารท่ี
ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายท่ีก าหนดในนาม
ของสถานศึกษา 
3. เป็นนโยบายท่ียังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี 
พ.ศ. 2565 

นางสาววาสนา   ปานพรม 
นางสาวอุใหม่  สัญกูล 

 

O26 การด าเนินงานตาม 
นโยบายการบริหาร 

 

1. แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน การ
สรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพฒันาบุคลากร การ
ทรัพยากรบุคคลสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งต้ัง
บุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน 
หน่วยงาน  เป็นต้น 
2. เป็นการด าเนินการท่ีมีความสอดรับกับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ 
O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 
O25 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

นางสาววาสนา   ปานพรม 
นางสาวอุใหม่  สัญกูล 

 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดังน้ี 
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการ 
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
ก าลังใจ 
6. เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร 
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ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
O28 รายงานผลการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

 

1. แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น
ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป็นต้น 
3. เป็นรายงานผลการด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางสาววาสนา   ปานพรม 
นางสาวอุใหม่  สัญกูล 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
 

1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของสถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น
รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะท าการ 
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียนส่วนงานท่ีรับผิดชอบ
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

นางลาวันดี    บัวบาน 
นางสาวอุใหม่  สัญกูล 

การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O30 ช่องทางการแจ้งเรื่อง 

ร้องเรียนการทุจริต 
 

1. แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอก สามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีของสถานศึกษาผ่านทาง
ช่องทางออนไลน ์
2. สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

นางสาวสุปราณี  พินิจทรัพย์ 
นางสาวศิรินาถ  เอ็มเอ็ม 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ประจ าปี 

 

1. แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา 
2. มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนเช่น จ านวนเรื่อง เรื่องท่ีด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน) 
3. เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

นางหนึ่งหทัย   ปานทอง 
นางลาวันดี    บัวบาน 
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ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
การเปิดโอการให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O32 ช่องทางการรับฟังความ 
คิดเห็น 

 

1. แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ี 
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน ์
2. สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นางสาวสุปราณี  พินิจทรัพย์ 
นางสาวศิรินาถ  เอ็มเอ็ม 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม 

 

1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็น
ต้น 
2. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร 

 
ตัวชี้วัดวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

O34 เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

1. แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารสถานศึกษาอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล โดยจัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
2. ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
สถานศึกษา 

นางสาวช่อทิพย์    จ าปา 
นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
2. เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้
เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร 
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ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเส่ียง 

การทุจริตประจ าปี 
 

1. แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น
เหตุการณ์ความเส่ียง และระดับของความเส่ียง
มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเส่ียง เป็นต้น 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

นางหนึ่งหทัย   ปานทอง 
นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรสุทธิ์ 

O37 การด าเนินการเพื่อ 
จัดการความเส่ียงการ 

ทุจริต 
 

1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง
การจัดการความเส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสถานศึกษา 
2. เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีสอดคล้อง
กับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหาร
จัดการความเส่ียงตามข้อ O36 
3.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

นางหนึ่งหทัย   ปานทอง 
นางสาวสมสวย  บุญโชติ 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม 

องค์กร 
 

1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
2. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

นางสาวสมสวย  บุญโชติ 
นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรสุทธิ์ 

แผนปอ้งกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริตประจ าปี 
 

1. แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นโครงการกิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
3 .  เป็ นแผนที่ มี ร ะยะ เวล าบั งคับ ใช้ ค รอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

นางหนึ่งหทัย   ปานทอง 
นางสาวสมสวย  บุญโชติ 
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ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
O40 รายงานการก ากับ 

ติดตามการ 
ด าเนินการป้องกันการ 

ทุจริตรอบ 6 เดือน 
 

1. แสดงความก้าวหน้าในการด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2. มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ ด าเนินงาน 
เป็นต้น 
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

นางหนึ่งหทัย   ปานทอง 
นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรสุทธิ์ 

O41 รายงานผลการ 
ด าเนินการป้องกันการ 

ทุจริตประจ าปี 
 

1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ 
เช่นผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
3. ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 

นางหนึ่งหทัย   ปานทอง 
นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรสุทธิ์ 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา 

O42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ

โปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 

1. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น 
ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ีจะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้นแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ 
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 

3. มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี 
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือ 
วิธีการปฏิบัติการก าหนดแนวทางการก ากับ 
ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 
เป็นต้น 

นายธวัชชัย  สุเหร็น 
นางหนึ่งหทัย   ปานทอง 
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ข้อ  ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
O43 การด าเนินการตาม 

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ

โปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 

 

1. แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรม 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 

นายธวัชชัย  สุเหร็น 
นางหนึ่งหทัย   ปานทอง 

 
มีหน้าที่ รวบรวมและจัดท าเอกสารตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open DataIntegrity and 
Transparency Assessment (OIT) และรายงานการเปิดเผยข้อมูลในระบบการประเมิน (OIT)หน้าเว็บไซต์โรงเรียน 

 
ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เต็มความสามารถและเกิดผลดี

ต่อทางราชการ 
 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี 2 กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2565 
 
 
                                                                      ลงช่ือ                            

                                                          (นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
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ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรยีนบ้านพรุใหญ่ 
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