
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 ๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.  การประชุมเชงิปฏบิตักิารประเมนิคุณธรรมและความโปร่งไสในการด าเนินงานของโรงเรยีนบา้นเชยีงวทิยา   

ประจ าปี ๒๕๖๔   http://www.banchiang.ac.th/oit/o37.pdf , http://www.banchiang.ac.th/oit/o42.pdf  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพจดหมายขา่ว  
ภาพสญัลกัษณ์ป้องกนัทุจรติ 

 

 

http://www.banchiang.ac.th/oit/o37.pdf
http://www.banchiang.ac.th/oit/o42.pdf


๓.ประชุมเชงิปฏบิตักิารจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพือ่จดัท าโครงการ/กจิกรรม  การจดัสรร
งบประมาณการใชจ่้ายในตลอดปีการศกึษา  http://www.banchiang.ac.th/oit/o10.pdf  

(ตวัชีว้ดัที ่๒ การใชง้บประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คะแนน ๘๑.๕๒) 
(ตวัชีว้ดัที ่๔ การใชท้รพัยส์นิของทางราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คะแนน ๘๒.๑๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banchiang.ac.th/oit/o10.pdf


๔.ประชุมปฏบิตักิารปรบัปรุงเวบ็ไซต ์และช่องทางการใหบ้รกิารการสือ่สารกบับุคคลภายนอก 

(ตวัชีว้ดัที ่๗  ประสทิธภิาพการสือ่สาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คะแนน ๘๔.๒๘) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕.จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัทุจรติและโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
http://www.banchiang.ac.th/oit/o39.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banchiang.ac.th/oit/o39.pdf


 

 

 
ค าสัง่โรงเรยีนบา้นเชยีงวทิยา 

ที ่ ๗๘/ ๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ 
.................................................................. 

 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป .ป.ช.) ได้พฒันา

เครื่องมอืการประเมนิเชงิบวกเพือ่เป็นมาตรการป้องกนัการทุจรติ และเป็นกลไกลในการสรา้งความตระหนกัใหห้น่วยงาน
ภาครฐัมกีารด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมคีุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ 

อาศยัอ านาจตามมาตราที ่๒๗ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  พ .ศ. ๒๕๔๖  และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ  
พ.ศ.๒๕๕๓ จงึแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานดงันี้ 

 
๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

๑. ว่าทีร่อ้ยตรสีมบตั ิ เกดิเพชร       ผูอ้ านวยการโรงเรยีน           ประธานกรรมการ 
๒. นายไพบูลย ์ พุทธรกัษ์              รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน       รองประธานกรรมการ 
๓. นางลกัษม ี ชพีสุวรรณ              หวัหน้างานบรหิารบุคคล       กรรมการ 
๔. นางสวรนิทร ์ พลูประเสรฐิ       หวัหน้างานบรหิารวชิาการ  กรรมการ 
๕. นางสาวจรยิา  ศรกีุลวงศ์ หวัหน้างานบรหิารงบประมาณ กรรมการ 
๖. นายธรรศชลณรงค ์วงศค์นหมัน่ หวัหน้างานบรหิารงานทัว่ไป   กรรมการและเลขานุการ 

         หน้าท่ี  ให้ค าปรกึษา อ านวยความสะดวก วางแผนและก าหนดแนวทางการปฏบิตังิาน ให้ข้อเสนอแนะในการ

ด าเนินงานใหม้คีวามเหมาะสม 

๒. คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  
         หน้าท่ี จดัหาและจดัท าขอ้มลูตามตวัชีว้ดัทีไ่ดร้บัผดิชอบสง่เป็น ไฟลข์อ้มลู ภายในวนัที ่๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔    
ที ่๑. นายธนพงษ์  เพลงสา  
 

ส่วนท่ี 1 การเกบ็ข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครฐั (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภาครฐัทุกระดบัทีป่ฏบิตังิานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีไดม้โีอกาสสะทอ้นและ
แสดงความคดิเหน็ต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรบัรูแ้ละความคดิเหน็ใน              
5 ตวัชีว้ดั   
                ผูร้บัผดิชอบ  ไดแ้ก่   ๑. นางลกัษม ี ชพีสุวรรณ     
                                           ๒.นางสาวรงัสมิาวด ี ค าน้อย   



มีหน้าท่ี สรา้งแบบส ารวจ google from ใหบุ้คลากรภายในโรงเรยีน ท าการกรอกแบบส ารวจ  และสรุปผลตาม
ตวัชีว้ดั  

ตวัช้ีวดัท่ี 1 การปฏิบติัหน้าท่ี  เป็นตวัชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายใน 
หน่วยงานต่อการปฏบิตังิานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั การปฏิบตังิานโดยยดึหลกั
ตามมาตรฐาน มคีวามโปร่งใส ปฏบิตังิานหรอืด าเนินการตามขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั และจะตอ้ง
เป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูม้าตดิต่อทัว่ไปหรอืผูม้าตดิต่อทีรู่จ้กักนัเป็นการส่วนตวั รวมไปถงึการปฏบิตังิาน
อย่างมุ่งมัน่ เต็มความสามารถ และมคีวามรบัผดิชอบต่องานในหน้าที่ที่รบัผดิชอบ ซึ่งล้วนถอืเป็นลกัษณะการปฏิบตัิ
หน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรฐัอย่างมคีุณธรรมนอกจากนี้ ยงัประเมนิการรบัรู้ในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการ
เรยีกรบัเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทัง้ในกรณีที่แลกกบัการปฏบิตัหิน้าที่ และใน
กรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคญัต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรพัย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆต่อบุคคลภายนอก ซึง่ถอืเป็นความเสีย่งทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิการรบัสนิบนไดใ้นอนาคต 
 

ตัวช้ีวดัท่ี 2 การใช้งบประมาณ   เป็นตัวชี้ว ัดที่มีว ัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นบัตัง้แต่การจดัท าแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถงึลกัษณะการใชจ่้ายงบประมาณ
ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง การเบกิจ่ายเงนิของ
บุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวสัดุอุปกรณ์ หรอืค่าเดนิทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจดัซื้อ
จดัจ้างและการตรวจรบัพสัดุด้วย นอกจากนี้ ยงัให้ความส าคญักบัการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได ้
 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 การใช้อ านาจ  เป็นตวัชี้วดัทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิการรบัรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ
การใชอ้ านาจของผูบ้งัคบับญัชาของตนเอง ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมอบหมายงาน การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 
การคดัเลอืกบุคลากรเพื่อให้สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลอืกปฏบิตัริวมไปถงึการใช้
อ านาจสัง่การให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาท าในธุระส่วนตวัของผู้บงัคบับญัชาหรอืท าในสิง่ที่ ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยงัประเมิน
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อ
ผลประโยชน์ใหก้ลุ่มหรอืพวกพอ้ง 
 

ตวัช้ีวดัท่ี 4 การใช้ทรพัยสิ์นของราชการ เป็นตวัชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใชท้รพัยส์นิของราชการ ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมของบุคลาภายใน ในการน าทรพัยส์นิของ
ราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรอืน าไปใหผู้อ้ื่น และพฤตกิรรมในการขอยมืทรพัยส์นิของราชการ ทัง้การยมื
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยมืโดยบุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมกีระบวนการในการขอ
อนุญาตทีช่ดัเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะตอ้งมกีารจดัท าแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการใชท้รพัยส์นิของราชการ
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รบัทราบและน าไปปฏบิตั ิรวมไปถงึหน่วยงานจะต้องมกีารก ากบัดูแลและ
ตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของราชการของหน่วยงานดว้ย 
 
 



ตวัช้ีวดัท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   เป็นตวัชี้วดัทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจรติของหน่วยงาน ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหค้วามส าคญัของผูบ้รหิารสูงสุดใน
การต่อตา้นการทุจรติอย่างจรงิจงั โดยหน่วยงานจะตอ้งทบทวนนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจรติในหน่วยงาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพ และจดัท าแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน เพือ่ใหเ้กดิการแกไ้ขปัญหา
การทุจรติไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถงึการประเมนิเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการแก้ไขปัญหาการทุจรติของหน่วยงาน ที่
จะต้องท าใหก้ารทุจรติในหน่วยงานลดลงหรอืไม่มเีลย และจะต้องสรา้งความเชื่อมัน่ให้บุคลากรภายใน ในการรอ้งเรยีน
เมื่อพบเหน็การทุจรติภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมกีระบวนการเฝ้าระวงั ตรวจสอบการทุจรติ
ภายในหน่วยงาน รวมถงึการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรบัปรุง
การท างาน เพือ่ป้องกนัการทุจรติ 

 
 

ส่วนท่ี 2 การเกบ็ข้อมูลจากผู้รบับริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครฐั (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิารหรอืผูต้ดิต่อหน่วยงานภาครฐัในช่วง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดม้โีอกาสสะทอ้นและแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
โดยสอบถามการรบัรูแ้ละความคดิเหน็ใน 3 ตวัชีว้ดั   
     ผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่  1. นางสวรนิทรพ์ลูประเสรฐิ 
                             ๒. นายธนพงษ์  เพลงสา 
          ๓. นางสุธาทพิย ์ ถานสมี ี
                             ๔. นายยุทธภูม ิ ลาลด 
                             ๕. นายสุขสนัต ์ จนัทะนุ 
                             ๖. นายประภาส   กติตเิลศิ 

มีหน้าท่ี สรา้งแบบส ารวจ google from ใหบุ้คลากรภายนอก ท าการกรอกแบบส ารวจ โดยมกีารอธบิายชีแ้จง
รายละเอยีดใหข้อ้มลูเชงิบวกกบับุคลากรภายนอก และสรุปผลตามตวัชีว้ดั  
 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน  เป็นตวัชี้วดัที่มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิการรบัรู้ของผู้รบับรกิาร ผู้มา
ตดิต่อ หรอืผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิหน้าที่
ของเจา้หน้าที ่โดยยดึหลกัตามมาตรฐาน ขัน้ตอน และระยะเวลาทีก่ าหนดไวอ้ย่างเคร่ งครดั และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทยีมกนัไม่เลอืกปฏบิตั ิรวมถงึจะตอ้งใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการ/ใหบ้รกิารของหน่วยงานแก่ผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อ 
หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบงัหรอืบดิเบอืนขอ้มูล ซึ่งสะท้อนถงึการปฏบิตัหิน้าที่อย่างมคีุณธรรม  
และยงัประเมนิการรบัรูเ้กี่ยวกบัประสบการณ์ตรงในการถูกเจา้หน้าทีเ่รยีกรบัเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่น ๆ เพือ่แลก
กบัการปฏิบตัิหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยงัประเมนิการรบัรู้เกี่ยวกบัการบรหิารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงานทีจ่ะตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของประชาชนและสว่นรวมเป็นหลกั ไม่มกีารเอือ้ประโยชน์ใหก้บับุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 

ตวัช้ีวดัท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร เป็นตวัชี้วดัที่มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิการรบัรู้ของผู้รบับรกิาร  ผู้มา
ตดิต่อ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของหน่วยงานต่อประสทิธภิาพการสือ่สาร ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเผยแพร่ขอ้มูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถเขา้ถงึได้ง่าย และไม่ซบัซ้อน โดยขอ้มูลที่
เผยแพร่จะตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและขอ้มลูทีส่าธารณชนควร



รบัทราบ รวมถึงการจดัให้มชี่องทางให้ผู้รบับรกิารผู้มาติดต่อ หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี  สามารถส่งค าติชมหรอืความ
คดิเหน็เกี่ยวกบัการด าเนินงาน/การให้บรกิาร และมกีารชี้แจงในกรณีที่มขีอ้กงัวลสงสยัได้อย่างชดัเจน นอกจากนี้ ยงั
ประเมนิการรบัรูเ้กี่ยวกบัการจดัใหม้ชี่องทางใหผู้ม้าตดิต่อสามารถรอ้งเรยีนการทุจรติของเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานดว้ย ซึ่ง
สะทอ้นถงึการสือ่สารกบัผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

ตวัช้ีวดัท่ี 8 การปรบัปรงุระบบการท างาน  เป็นตวัชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิการรบัรู้ของผูร้บับรกิาร ผู้
มาตดิต่อ หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของหน่วยงานต่อการปรบัปรุงระบบการท างาน ในประเดน็ที่ เกี่ยวขอ้งกบัการปรบัปรุง
พฒันาหน่วยงาน ทัง้การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ  หน่วยงานให้ดียิง่ขึ้น รวมไปถงึการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผูร้บับรกิารหรอืผูม้าตดิต่อ เขา้มามสี่วนร่วมในการปรบัปรุง พฒันาการด าเนินงานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการดว้ย 
ทัง้นี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรบัปรุง พฒันาการด าเนินงานให้ดขีึ้นแล้ว ยงัควรให้ความส าคญักบัการปรบัปรุงการ
ด าเนินงานใหม้คีวามโปร่งใสมาก ขึน้อกีดว้ย ตวัชีว้ดัที ่8 การปรบัปรุงระบบการท างาน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 5 
ขอ้  

 
 

ส่วนท่ี 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดบัการเปิดเผยขอ้มลูของหน่วยงานภาครฐัทีเ่ผยแพร่ไวท้างหน้าเวบ็ไซต์ 
หลกัของหน่วยงาน โดยมคีณะทีป่รกึษาการประเมนิ ITA ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญและคนกลาง (third party) เป็น 
ผูต้รวจสอบขอ้มลูและใหค้ะแนน พรอ้มขอ้เสนอแนะตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิทีก่ าหนด แบ่งออกเป็น 2 
ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
 

ตวัช้ีวดัท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
เป็นตวัชวีดัทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิการเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซต์ของสถานศกึษา เพือ่เปิดเผยขอ้มลู

ต่างๆ ของสถานศกึษาใหส้าธารณชนไดร้บัทราบใน 5 ประเดน็ คอื (1) ขอ้มลูพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มลูพืน้ฐาน ขา่วประชาสมัพนัธ ์
และการปฏสิมัพนัธข์อ้มลู (2) การบรหิารงาน ไดแ้ก่ แผนด าเนินงาน การปฏบิตังิาน และการใหบ้รกิาร (3) การบรหิารเงนิ
งบประมาณ ไดแ้ก่ แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี และการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ (4) การบรหิารและพฒันา
ทรพัยากรบุคคล ไดแ้ก่ นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล และ
หลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล  และ (5) การสง่เสรมิความโปร่งใสในสถานศกึษา ไดแ้ก่ การจดัการเรื่อง
รอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  และการเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสีว่นร่วม ซึ่งการเผยแพร่ขอ้มลูแสดงถงึความโปร่งใส
ในการบรหิารงานและการด าเนินการของสถานศกึษา ตวัชีว้ดัที ่9 การเปิดเผยขอ้มูล  ประกอบดว้ย 5 ตวัชีว้ดัย่อย (33 ขอ้มลู) 

 
 
 
 
 
 



ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
01 โครงสรา้ง -แสดงแผนผงัแสดงโครงสรา้งการแบ่งสว่น

ราชการของสถานศกึษา 
-ประกอบดว้ยต าแหน่งทีส่ าคญั และการแบ่ง
สว่นงานายใน เช่น งาน 4 ฝ่าย หรอื ภาระงาน 
และองคค์ณะบุคคล เป็นตน้ 

นางสาวรงัสมิาวด ี ค าน้อย 

02 ขอ้มลูผูบ้รหิาร -แสดงรายนามของผูบ้รหิารของสถานศกึษา 
-ประกอบดว้ยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รปูถ่าย 
ช่องทางการตดิต่อผูบ้รหิารสงูสุดหรอืหวัหน้า
สถานศกึษา และผูด้ ารงต าแหน่งทางการ
บรหิารของสถานศกึษา 

นางสาวรงัสมิาวด ี ค าน้อย 

03 อ านาจหน้าทีภ่าระงาน -แสดงขอ้มลูหน้าทีแ่ละอ านาจของสถานศกึษา
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

นางสาวรงัสมิาวด ี ค าน้อย 

04 แผนยุทธศาสตร ์หรอื 
แผนพฒันาสถานศกึษา 

-แสดงแผนการด าเนินภารกจิของสถานศกึษาที่
มรีะยะมากกว่า 1 ปี 
-มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ เช่น 
ยุทธศาสตร ์หรอืแนวทางเป้าหมาย ตวัชีว้ดั 
เป็นตน้ 
-เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบงัคบัใชค้รอบคลุมปี  
พ.ศ. 2564 

นางสาวจรยิา  ศรกีุลวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
05 ขอ้มลูการตดิต่อ แสดงขอ้มลูการตดิต่อ ดงันี้ 

-ทีอ่ยู่สถานศกึษา 
-หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได ้
-หมายเลขโทรสาร (ถา้ม)ี 
-ทีอ่ยู่ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-mail)  
-แผนทีต่ ัง้สถานศกึษา 

นางสาวรงัสมิาวด ี ค าน้อย 

06 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง -แสดงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
หรอืการปฏบิตังิานของสถานศกึษา เช่น 
   -พรบ. การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542      
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
   -พรบ.ระเบยีบบรหิารราชการ
กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.2546 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ 
   -พรบ.ระเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
   -พรบ.การศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545 
    -พรบ.ขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
   -พรบ.สภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา   
พ.ศ. 2546 
   -ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าดว้ยการ
บรหิารจดัการและขอบเขตการปฏบิตัหิน้าที่
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีเ่ป็นนิตบิุคคลใน
สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พ.ศ.2546 (ออกตาม 
มาตรา 35 พรบ.ระเบยีบบรหิารราชการ
กระทรวงศกึษาธกิาร) 
   -กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 
คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์วธิกีารสรรหากรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2546 เป็นตน้   

นางสาวรงัสมิาวด ี ค าน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



การประชาสมัพนัธ์ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
07 ขา่วประชาสมัพนัธ์ -แสดงขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีห่รอืภารกจิ
ของสถานศกึษา 
-เป็นขอ้มลูข่าวสารทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2564 

นางสวรนิทร ์ พลูประเสรฐิ 

 

การปฏิสมัพนัธข์้อมูล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
08 Q&A -แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถ

สอบถามขอ้มลูต่าง ๆ ได ้และสถานศกึษา
สามารถสือ่สารใหค้ าตอบกบัผูส้อบถามได ้   
โดยมลีกัษณะเป็นการสือ่สารไดส้องทาง เช่น 
Web board, กล่องขอ้ความถาม-ตอบ เป็น
ตน้ 
-สามารถเชื่อมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ได้
จากเวบ็ไซตห์ลกัของสถานศกึษา 

นางสุธาทพิย ์ ถานสมี ี

09 Social Network -แสดงเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ
สถานศกึษา เช่น Facebook หรอื Line หรอื 
Twitter หรอื Instagram เป็นตน้ 
-สามารถเชื่อมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ได้
จากเวบ็ไซตห์ลกัของสถานศกึษา 

นางสุธาทพิย ์ ถานสมี ี

 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 

1    ๐10 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

-แสดงแผนการด าเนินภารกจิของสถานศกึษาทีม่รีะยะ 1 ปี 
มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ เช่น โครงการหรอืกจิกรรม 
งบประมาณทีใ่ชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ เป็นตน้ 
-เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2564 

น.ส.จรยิา  ศรกีุลวงศ์ 
  

011 รายงานการก ากบั 
ตดิตาม การ
ด าเนินงาน 
ประจ าปีรอบ 6 
เดอืน 

-แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
-มเีนื้อหาหรอืรายละเอยีดความก้าวหน้า เช่น 
ความกา้วหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดงบประมาณทีใ่ชด้ าเนินงาน เป็นตน้ 
-เป็นขอ้มลูในระยะเวลา 6 เดอืนแรก ของปี พ.ศ. 2564 

น.ส.จรยิา  ศรกีุลวงศ์ 
  



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
012 รายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 
-แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
-มขีอ้มลูรายละเอยีดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรอืกจิกรรม ผลการใชจ่้ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมาย 
เป็นตน้ 
-เป็นรายงานผลการด าเนินงานของปี พ.ศ. 2563 

น.ส.จรยิา  ศรกีุลวงศ์ 
  

013 คู่มอืหรอืมาตรฐาน
การปฏบิตังิาน 

-แสดงคู่มอืหรอืแนวทางการปฏบิตังิาน 4 ฝ่าย ของ
สถานศกึษาทีบุ่คลากรในสถานศกึษาใชย้ดึถอืปฏบิตัใิหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั 
-มขีอ้มลูรายละเอยีดของการปฏบิตังิาน เช่น เป็นคู่มอื
ปฏบิตัภิารกจิใด ส าหรบับุคลากรในสถานศกึษา ก าหนด
วธิกีารขัน้ตอนการปฏบิตัอิย่างไร เป็นตน้ 

นายธรรศชลณรงค ์วงศค์น
หมัน่ 
นางสาวรงัสมิาวด ี ค าน้อย 
นางสาวยุวพร  หอมใส 
นางสาวจรยิา  ศรกีุลวงศ์ 
 

 

การให้บริการ 

การใหบ้รกิาร หมายถงึ การใหบ้รกิารตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ของสถานศกึษา) 
ส าหรบัสถานศกึษาทีม่กีารปฏบิตังิานหรอืการใหบ้รกิารเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏบิตังิานหรอืการใหบ้รกิาร
ทีม่มคีวามส าคญัต่อภารกจิของสถานศกึษา 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
014 คู่มอืหรอืมาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร 
-แสดงคู่มอืหรอืแนวทางการปฏบิตังิานที่
ผูร้บับรกิารหรอืผูม้าตดิต่อกบัสถานศกึษาใช้
เป็นขอ้มลูในการขอรบับรกิารหรอืตดิต่อกบั
สถานศกึษา 
-มขีอ้มลูรายละเอยีดของการปฏบิตั ิเช่น คู่มอื
หรอืแนวทางการใหบ้รกิารแผนผงั/แผนภูมิ
การใหบ้รกิาร ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 
และผูร้บัผดิชอบในการใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

นายธรรศชลณรงค ์วงศค์นหมัน่ 
นางสาวรงัสมิาวด ี ค าน้อย 
นายสุขสนัต ์ จนัทะนุ 
นางสาวรชัฎาพร ดาจนัทรพ์นัธ ์
 

015 ขอ้มลูเชงิสถติกิาร
ใหบ้รกิาร 

-แสดงขอ้มลูสถติกิารใหบ้รกิารตามภารกจิของ
สถานศกึษา 
-เป็นขอ้มลูการใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้ในปี       
พ.ศ.2564 

นายธรรศชลณรงค ์วงศค์นหมัน่ 
นางสาวรชัฎาพร ดาจนัทรพ์นัธ ์
นายประภาส  กติตเิลศิ 
นางสาวปิโยรส  สทิธพิรหม 
 

016 รายงานผลการส ารวจ
ความพงึพอใจการ
ใหบ้รกิาร 

-แสดงผลส ารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิาร
ตามอ านาจหน้าทีห่รอืภารกจิของสถานศกึษา 
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563 
 

นายยุทธภูม ิ ลาลด 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
017 E-Service -แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถขอรบั

บรกิารตามอ านาจหน้าทีภ่ารกจิของ
สถานศกึษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพือ่ช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผูข้อรบับรกิาร 
-สามารถเขา้ถงึหรอืเชื่อมโยงไปยงัช่องทาง
ขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลกัของสถานศกึษา 

นายธนพงษ์  เพลงสา 

หมายเหตุ: E-Service แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถขอรบับรกิารตามอ านาจหน้าทีภ่ารกจิของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น 

 SMSS++(School Management Support System) หมายถงึ โปรแกรมสนบัสนุนการบรกิารจดัการของ
สถานศกึษา ส าหรบัใหบุ้คลากรในสถานศกึษาใชส้ารสนเทศในการบรหิารงานในสถานศกึษา 4 ดา้น คอื ดา้นบรหิารงาน
ทัว่ไป ดา้ยนโยบายและแผน ดา้นงบประมาณ และดา้นวชิาการ 

 โปรแกรมหรอืแอปพลเิคชัน่อื่น ๆ ทีม่กีารปฏบิตังิานในลกัษณะเดยีวกนั หรอืระบบส านกังานอจัฉรยิะ โดยการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัมาใชม้าประยุกตใ์ชใ้นสถานศกึษา สามารถปฏบิตัิงานไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และ
สามารถท างานไดทุ้กที ่ทุกเวลา 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
018 แผนการใชจ่้าย

งบประมาณ
ประจ าปี 

-แสดงแผนการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศกึษาทีม่รีะยะ 1 
ปี  
-มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณตามประเภทรายการใชจ่้าย เป็น
ตน้ 
-เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบงัคบัใชใ้นปีงบประมาณ    พ.ศ.256๔ 

นางสาวจรยิา  ศรกีุลวงศ์ 
นางวรรีตัน์  ภูยาธ ิ
นางสาวรชัฎาพร ดาจนัทร์
พนัธ ์
 

019 รายงานการ
ก ากบัตดิตามการ
ใชจ่้าย
งบประมาณรอบ 
6 เดอืน 

-แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผน     การใช้
จ่ายงบประมาณ 
-มขีอ้มลูรายละเอยีดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้
จ่ายงบประมาณ เป็นตน้ 
-เป็นขอ้มลูในระยะเวลา 6 เดอืนแรก                  ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

นางสาวจรยิา  ศรกีุลวงศ์ 
นางสาวรชัฎาพร ดาจนัทร์
พนัธ ์
 

020 รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  

-แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ
ประจ าปี 
-มขีอ้มลูรายละเอยีดสรุปผลการใชจ่้ายงบประมาณ เช่น ผล
การใชจ่้ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 
ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมาย เป็นตน้ 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางสาวจรยิา  ศรกีุลวงศ์ 
นางสาวรชัฎาพร ดาจนัทร์
พนัธ ์
 



การจดัซ้ือจดัจ้างหรือการจดัหาพสัดุ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
021 แผนการจดัซือ้จดัจา้งหรอืแผนการ

จดัหาพสัดุ 
-แสดงแผนการจดัซือ้จดัจา้งหรอืแผนการจดักาพสัดุ
ตามทีส่ถานศกึษา จะตอ้งด าเนินการตาม
พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ.2560 
-เป็นขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นางวรรีตัน์  ภูยาธ ิ
 

022 ประกาศต่าง ๆ เกีย่วกบัการจดัซือ้
จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ 

-แสดงประกาศตามทีส่ถานศกึษาจะตอ้งด าเนินการตาม
พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ 
พ.ศ.2560 เช่น ประกาศ เชญิชวน ประกาศผลการจดัซื้อ
จดัจา้ง เป็นต้น 
-เป็นขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นางวรรีตัน์  ภูยาธ ิ
นางสาวปิโยรส  สทิธิ
พรหม 
 

023 สรุปผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการ
จดัหาพสัดุรายเดอืน 

-แสดงสรุปผลการจดัซือ้จดัจา้งของสถานศกึษา (แบบ 
สขร.1)  
-มขีอ้มลูรายละเอยีดผลการจดัซือ้จดัจา้ง เช่น งานทีซ่ือ้
หรอืจา้งวงเงนิทีซ่ือ้หรอืจา้ง ราคากลาง วธิกีารซือ้หรอื
จา้ง รายชื่อผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผูท้ีไ่ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคาทีต่กลง เหตุผลทีค่ดัเลอืกโดยสรุป 
เลขทีแ่ละวนัทีส่ญัญาหรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอืจา้ง 
เป็นตน้ 
-จ าแนกขอ้มลูเป็นรายเดอืน (กรณีไม่มกีารจดัซือ้จดัจา้ง
ในรอบเดอืนใดใหร้ะบุว่าไม่มกีารจดัซือ้จดัจา้ง) 
-เป็นขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นางวรรีตัน์  ภูยาธ ิ
นางสาวปิโยรส  สทิธิ
พรหม 
 

024 รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการ
จดัหาพสัดุประจ าปี 

-แสดงผลการจดัซือ้จดัจา้งของสถานศกึษา (แบบ สขร.
1) 
-มขีอ้มลูรายละเอยีด เช่น งบประมาณทีใ่ชใ้นการจดัซือ้
จดัจา้ง ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางสาวจรยิา  ศรกีุลวงศ์ 
นางวรรีตัน์  ภูยาธ ิ
 

 

 
 

 

 
 

 
 



ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
025 นโยบายการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล 
-แสดงนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
ทีม่จุีดมุ่งหมายหรอืวตัถุประสงค ์เพือ่
ก่อใหเ้กดิการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีม่ี
ความโปร่งใสและมคีุณธรรม 
-เป็นนโยบายของผูบ้รหิารสูงสุดหรอื
ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืนโยบายที่
ก าหนดในนามของสถานศกึษา 
-เป็นนโยบายทีย่งัใชบ้งัคบัในสถานศกึษา
ในปี พ.ศ.256๔ 
 

นางลกัษม ี ชพีสุวรรณ 
 

026 การด าเนินการตาม
นโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 

-แสดงการด าเนินการตามนโยบายการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล เช่น การวางแผน
ก าลงัคน การสรรหาคนดคีนเก่งเพือ่
ปฏบิตังิานตามภารกจิของสถานศกึษา การ
พฒันาบุคลากร การสรา้งทางกา้วหน้าใน
สายอาชพี การพฒันา 
 

นางลกัษม ี ชพีสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
026  คุณภาพชวีติ การบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร          

การประเมนิผล การปฏบิตังิาน การสง่เสรมิ
จรยิธรรมและรกัษาวนิยัของบุคลากรใน
สถานศกึษา เป็นตน้ 
-เป็นการด าเนินการทีม่คีวามสอดรบักบันโยบาย
การบรหิารทรพัยากร ตามขอ้ 025 หรอืเป็นไป
ตามกจิกรรมทีอ่ยู่ภายใตน้โยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล ตามขอ้ 025  
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.256๔ 

 

027 หลกัเกณฑก์ารบรหิาร และ
พฒันาทรพัยากรบุคคล 

แสดงหลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากร
บุคคล ดงันี้ 
   -หลกัเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร 
   -หลกัเกณฑก์ารบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร 
   -หลกัเกณฑก์ารพฒันาบุคลากร 
   -หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
บุคลากร 
   -หลกัเกณฑก์ารใหคุ้ณใหคุ้ณใหโ้ทษและการ
สรา้งขวญัก าลงัใจ 
   -เป็นหลกัเกณฑท์ีย่งัใชบ้งัคบัในสถานศกึษา ใน
ปี พ.ศ.256๔ 

นางลกัษม ี ชพีสุวรรณ 

028 รายงานผลการบรหิารและ
พฒันาทรพัยากรบุคคล  

-แสดงผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 
-มขีอ้มลูรายละเอยีดของการด าเนินการ เช่น ผล
การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากร
บุคคล ผลการวเิคราะหก์ารบรหิารและพฒันา
ทรพัยากรบุคคล เป็นตน้ 
-เป็นรายงานผลการด าเนินงาน ในปี พ.ศ.256๓ 

นางลกัษม ี ชพีสุวรรณ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
029 แนวปฏบิตักิารจดัการเรื่อง

รอ้งเรยีนการทุจรติ          
และประพฤตมิชิอบ 

-แสดงคู่มอืหรอืแนวทางการด าเนินการต่อเรื่อง
รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบของบุคลากรในสถานศกึษา 
-มขีอ้มลูรายละเอยีดของการปฏบิตังิาน เช่น 
รายละเอยีดวธิกีารทีบุ่คคลภายนอกจะท าการ
รอ้งเรยีน รายละเอยีดขัน้ตอนหรอืวธิกีารในการ
จดัการต่อเรื่องรอ้งเรยีน สว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นตน้ 

นายศวิกร  เหมอืนสเีลา 

030 ช่องทางแจง้เรื่องรอ้งเรยีน  
การทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบ 

-แสดงช่องทางบุคคลภายนอกสามารถแจง้เรื่อง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบของ
บุคลากรในสถานศกึษาผ่างทางช่องทางออนไลน์ 
-สามารถเขา้ถงึหรอืเชื่อมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้
ไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลกัของสถานศกึษา 

นายศวิกร  เหมอืนสเีลา 

031 ขอ้มลูเชงิสถติเิรื่องรอ้งเรยีน
การทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบ 

-แสดงขอ้มลูสถติเิรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบของบุคลากรในสถานศกึษา 
-มขีอ้มลูความกา้วหน้าการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน 
เช่น จ านวนเรื่องทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ เรื่องทีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการ เป้นต้น 
(กรณีไม่มเีรื่องรอ้งเรยีน ใหร้ะบุไม่มเีรื่องรอ้งเรยีน) 
-เป็นขอ้มลูในปี พ.ศ.2564 

นายศวิกร  เหมอืนสเีลา 

032 ช่องทางการรบัฟังความ
คดิเหน็ 

-แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแสดง
ความคดิเหน็ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรอืภารกจิของสถานศกึษาผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ 
-สามารถเขา้ถงึหรอืเชื่อมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้
ไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลกัของสถานศกึษา 

นายศวิกร  เหมอืนสเีลา 
 

033 การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมี
สว่นร่วม 

-แสดงการด าเนินการหรอืกจิกรรมทีแ่สดงถงึการ
เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดม้สีว่นร่วมใน
การด าเนินงานตามภารกจิของสถานศกึษา เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการร่วมแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ และร่วมตดิตามประเมนิผล เป็นตน้ 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.2564 

นายธรรศชลณรงค ์วงศค์น
หมัน่นางสาวรงัสมิาวด ี 
ค าน้อย 
 

 
 



ตวัช้ีวดัท่ี 10 การป้องกนัการทุจริต 

 เป็นตวัชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิการเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของสถานศกึษาใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ 
ใน 2 ประเดน็ คอื (1) กาด าเนินการเพือ่ป้องกนัการทุจรติ ไดแ้ก่ เจตจ านงสุจรติของผูบ้รหิาร การประเมนิความเสีย่งเพือ่
การภายในเพือ่ป้องกนัการทุจรติ การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร และแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ และ (2) 
มาตรการภายในเพือ่ป้องกนัการทุจรติ ไดแ้ก่ มาตรการภายในเพือ่สง่เสรมิความโปร่งใสและป้องกนัการทุจรติ ซึง่การ
เผยแพร่ขอ้มลูในประเดน็ขา้งตน้ แสดงถงึการใหค้วามส าคญัต่อผลการประเมนิเพือ่น าไปสูก่ารจดัท ามาตรการส่งเสรมิ
ความโปร่งใสภายในสถานศกึษา และมกีารก ากบัตดิตามการน าไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรมตวัชีว้ดัที ่10 การ
ป้องกนัการทุจรติ ประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดัย่อย (10ขอ้มูล) ดงันี้ 
 
ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
034 เจตจ านงสุจรติของผูบ้รหิาร -แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรอืค ามัน่ว่าจะปฏบิตัิ

หน้าทีแ่ละบรหิารสถานศกึษาอย่างซื่อสตัยส์ุจรติ 
โปร่งใส ่และเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล โดย
จดัท าอย่างน้อย 2 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ 
-ด าเนินการโดยผูบ้รหิารสงูสุดปัจจุบนัของ
สถานศกึษา 

นางสาวนราทพิย ์สมแสน 

035 การมสีว่นร่วมของผูบ้รหิาร -แสดงการด าเนินการหรอืกจิกรรมทีแ่สดงถงึการมี
สว่นร่วมของผูบ้รหิารสงูสุดคนปัจจุบนั 
-เป็นการด าเนินการหรอืกจิกรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
การใหค้วามส าคญักบัการปรบัปรุง พฒันา และ
สง่เสรมิสถานศกึษาดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.256๔ 

นางสาวนราทพิย ์สมแสน 
นายศวิกร  เหมอืนสเีลา 
 

 
การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกนัการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
036 การประเมนิความเสีย่งการ

ทุจรติประจ าปี 
-แสดงผลการประเมนิความเสีย่งของการด าเนินการ
งานหรอืการปฏบิตัหิน้าทีท่ีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติ
หรอืก่อใหเ้กดิการขดักนัระหว่างผลประโยชน์
สว่นรวมของสถานศกึษา 
-มขีอ้มลูราละเอยีดของผลการประเมนิ เช่น 
เหตุการณ์ความเสีย่ง และระดบัของความเสีย่ง เป็น
ตน้ 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.256๔ 

นายธรรศชลณรงค ์วงศค์น
หมัน่ 



037 การด าเนินการเพือ่จดัการ
ความเสีย่งการทุจรติ 

-แสดงการด าเนินการหรอืกจิกรรมทีแ่สดงถงึการ
จดัการความเสีย่งในกรณีทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติ
หรอืก่อใหเ้กดิการขดักนัระหว่างผลประโยชน์สว่น
ตนกบัผลประโยชน์สว่นร่วมของสถานศกึษา 
-เป็นกจิกรรมหรอืการด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบั
มาตรการหรอืการด าเนินการเพือ่บรหิารจดัการ
ความเสีย่งตามขอ้ 036 
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.256๔ 

นายจนัทา  จนัทะมงคุณ 
นายสุขกจิ พศิกุล 

 
การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
038 การเสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์ร 
-แสดงการด าเนินการหรอืกจิกรรมทีแ่สดงถงึการ
เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหบุ้คลากรใน
สถานศกึษามทีศันคต ิค่านิยมในการปฏบิตังิาน
อย่างซื่อสตัย ์อย่างชดัเจน  
-เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.256๔ 
 

นางลกัษม ี ชพีสุวรรณ 
นางสาวจรยิา ศรกีุลวงศ์ 
นางสวรนิทร ์ พลูประเสรฐิ 
นางสาวนราทพิย ์สมแสน 
นายศวิกร  เหมอืนสเีลา 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
039 แผนปฏบิตักิารป้องกนั       

การทุจรติประจ าปี 
-แสดงแผนปฏบิตักิารทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนั
การทุจรติหรอืพฒันาดา้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสถานศกึษา 
-มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ เช่น โครงการ 
กจิกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบงัคบัใชค้รอบคลุม    
ปี พ.ศ.256๔ 

นางอมรรตัน์  สุมาตรา 
 

040 รายงานการก ากบัตดิตาม
การด าเนินงานการป้องกนั
การทุจรติ ประจ าปี รอบ 6 
เดอืน 

-แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
-มขีอ้มลูรายละเอยีดความก้าวหน้า เช่น 
ความกา้วหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กจิกรรม รายละเอยีดงบประมาณทีใ่ชด้ าเนินงาน 
เป็นตน้ 
-เป็นขอ้มลูในระยะเวลา 6 เดอืนแรก          
 ในปี พ.ศ.256๔ 

นายธรรศชลณรงค ์วงศค์น
หมัน่ 

041 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกนัการทุจรติประจ าปี 

-แสดงผลการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัการทุจรติ 
-มขีอ้มลูรายละเอยีดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผล
การด าเนินการโครงการหรอืกจิกรรม ผลการใชจ่้าย

นายสุขสนัต ์ จนัทะนุ 
นางสาวอรอุมา ปูนาส ี
 



งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 
ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมาย เป็นตน้ 
-ใชร้ายงานผลการด าเนินงาน ในปี พ.ศ.256๓ 

 
ตวัช้ีวดัย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในสถานศึกษา 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
042 มาตรการสง่เสรมิ

ความโปร่งใสและ
ป้องกนัการทุจรติ
ภายใน
สถานศกึษา 

-แสดงการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษา ในปี งบประมาณ 
พ.ศ.2562 
-มขีอ้มลูรายละเอยีดการวเิคราะห ์เช่น ประเดน็ทีเ่ป็น
ขอ้บกพร่องหรอืจุดอ่อนทีจ่ะตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน ประเดน็
ทีจ่ะตอ้งพฒันาใหด้ขีึน้ แนวทางการน าผลการวเิคราะหไ์ปสู่
การปฏบิตัขิองสถานศกึษา เป็นตน้ 
-มมีาตรการเพือ่ขบัเคลื่อนการสง่เสรมิคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศกึษาใหด้ขีึน้ ซึง่สอดคลอ้งตามผลการ
วเิคราะหฯ์ โดยมรายละเอยีดต่าง ๆ เช่น การก าหนด
ผูร้บัผดิชอบหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งการก าหนดขัน้ตอนหรอื
วธิกีารปฏบิตั ิการก าหนดแนวทางการก ากบัตดิตาม ให้
น าไปสูก่ารปฏบิตัหิรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งการก าหนดขัน้ตอนหรอื
วธิกีารปฏบิตั ิการก าหนดแนวทางการก ากบัตดิตาม ให้
น าไปสูก่ารปฏบิตัขิองสถานศกึษา เป็นตน้ของสถานศกึษา 
เป็นตน้ 
 

นางศรนีวล  พลนิโคตร 
นายจนัทา  จนัทะมงคุณ 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
043 การด าเนินการ

ตามมาตรการ
สง่เสรมิคุณธรรม      
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

-แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพือ่สง่เสรมิคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในสถานศกึษา 
-มขีอ้มลูรายละเอยีดการน ามาตรการเพือ่สง่เสรมิคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในสถานศกึษาในขอ้ 042 ไปสูก่าร
ปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม 
-เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

นายธรรศชลณรงค ์วงศค์น
หมัน่ 
นางอมรรตัน์  สุมาตรา 
นายสุขกจิ พศิกุล 
นายจนัทา  จนัทะมงคุณ 
นางสาวนราทพิย ์สมแสน 
นายศวิกร  เหมอืนสเีลา 
นางสาวอรอุมา ปูนาส ี
 

 
 

 



ใหค้ณะกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเสยีสละและรบัผดิชอบเพือ่ใหเ้กดิผลดตี่อทางราชการ 

สัง่  ณ  วนัที ่ ๒๒  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓๔ 

  

                                                   ว่าทีร่อ้ยตร ี

                 (สมบตั ิ เกดิเพชร) 

               ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเชยีงวทิยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓. จดัท าแผนปฏบิตักิารทุจรติและโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 


