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คำนำ 

 

 รายงานการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานของโรงเรียน

พรุพีพิทยาคม เปนการแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื ่อสงเสริมคุณธรรมความโปรงใสภายใน

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม เพื่อใหการปองกันการทุจริตไปสูความยั่งยืน จึงไดดำเนินงานการวิเคราะหผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล

และตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ซึ่งไดคะแนนต่ำกวารอยละ 90 โรงเรียนพรุพีพิทยาคมจึงไดจัดทำ

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในสถานศึกษาขึ้น 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จึงไดกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไดดำเนินการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตมีรายละเอียดตามเอกสารรายงาน

ผลการดเนินงานการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานของโรงเรียนพรุพีพิทยา

คม และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนในการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คำนำ            ก 

สารบัญ            ข 

สวนที่ 1    – ผลการวิเคราะหผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  1 

    ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  

     1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1 

       ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     2. การวิเคราะหขอมูลผลการประเมิน ITA เพ่ือนำไปสูการปรับปรับปรุง แกไขและ  3 

       พัฒนาใหผลการดำเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

       ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหดีขึ้น 

     3. ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดที่ตองพัฒนาจากผลการวิเคราะหผลการประเมิน  10 

        คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน    

    - มาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 14 

    เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสูการปฏิบัติฯ 

สวนที่ 2    – การดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภาย  19 

    ในหนวยงานไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     1. มาตรการเผยแพรขอมูลของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม (ตัวช้ีวัดที่ 7 ดานประสิทธิภาพ 19 

        การสื่อสาร) 

     2. มาตรการการปรับปรุงระบบการทำงาน (ตัวช้ีวัดที่ 8 ดานการปรับปรุงระบบการทำงาน) 19 

     3. มาตรการเปดเผยขอมูล (ตัวช้ีวัดที่ 9 ดานการเปดเผยขอมูล)    20 

     4. มาตรการปองกันการทุจริต (ตัวช้ีวัดที่ 10 ดานการปองกันการทุจริต)   21 

ภาคผนวก           22 

 - ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เรื่อง มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน 23

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 - คำสั่งโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ที่ 090/2565 เรื่อง แตงต้ังผูรับผิดชอบดำเนินการตามแบบ 25 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (Integrity & 

Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สวนท่ี 1 

ผลการวเิคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนพรุพพีิทยาคม 

 

จากการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผูบริหารใหความสำคัญและความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียนพรุพีพิทยา

คม ทุกคน ทำใหมีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดคะแนน ITA เฉลี่ยรอยละ 83.27 โดยแยกตามประเด็น 3 ดาน คือ การรับรู

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ไดคะแนนเฉลี่ย 28.76 การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ได

คะแนนเฉลี่ย 27.11 และการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนเฉลี่ย 27.40 ซึ่งทำใหโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

ไดคะแนนลำดับที่ 32 ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอเน่ืองและย่ังยืน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จึงไดวิเคราะหผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และกำหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยา

คม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดคะแนนเฉลี่ย 83.27 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

อยูในระดับ B โดยมีตัวชี้วัดที่ 3 ไดคะแนนสูงสุด 98.59 คะแนน สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ำกวาตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ไดคะแนน 62.50 คะแนน 

  1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยา

คม ที่ผานมา (พ.ศ. 2563) สรุปไดดังน้ี 
 

ผลคะแนน 

ปงบประมาณ 2564 

ผลคะแนน 

ปงบประมาณ 2564 
เพิ่มขึน้/ลดลง ผลตางของคะแนน ITA 

85.97 85.97 2.70 -2.70 
 

1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เปนราย

ตัวชี้วัด ซึ่งไดผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน จากการสำรวจความคิดเห็นของ
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บุคลากรและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนพรุพีพิทยาคม / ผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวน

เสียภายนอก คือ ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม และผลการประเมินตามแบบตรวจ

การเปดเผยขอมูลสาธารณะ จากเอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของโรงเรียน พรุพีพิทยาคม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปไดดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหนาที ่ 93.28 A ผาน 

2 การใชงบประมาณ 94.61 A ผาน 

3 การใชอำนาจ 98.59 AA ผาน 

4 การใชทรัพยสินของราชการ 96.05 AA ผาน 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 96.85 A ผาน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 93.83 A ผาน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.18 A ผาน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 89.07 A ผาน 

9 การเปดเผยขอมูล 74.48 B ไมผาน 

10 การปองกันการทุจริต 62.50 D ไมผาน 
 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

 

คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

95.00 – 100.00 AA ผาน 

85.00 – 94.99 A ผาน 

75.00 – 84.99 B ไมผาน 

65.00 – 74.99 C ไมผาน 

55.00 – 64.99 D ไมผาน 

50.00 – 54.99 E ไมผาน 

0.00 – 49.99 F ไมผาน 
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2. การวิเคราะหขอมูลผลการประเมิน ITA เพ่ือนำไปสูการปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหผลการ ดำเนินงาน

ดานคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหดีขึ้น 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 รายตัวชี้วัดที่แสดงถึงประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนตัวชี้วัดที่จะตองแกไขเรงดวน และประเด็น

ที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้นเพื่อใหอยูในลำดับตน ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จึงได

ดำเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

  2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกเปนรายตัวชี้วัดที่แสดงถึงประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตอง

แกไขเรงดวน และประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ดังน้ี 

1) ผลการประเม ินตามแบบวัดการร ับรูของผู ม ีส วนได ส วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) ตัวช้ีวัดที่ 1 - 5 โดยจำแนกเปนรายตัวช้ีวัด ดังน้ี 

  ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่  คะแนนรอยละเฉลี่ย 93.28    

  ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ  คะแนนรอยละเฉลี่ย 94.61   

  ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอำนาจ   คะแนนรอยละเฉลี่ย 98.59    

  ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ  คะแนนรอยละเฉลี่ย 96.05    

  ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต  คะแนนรอยละเฉลี่ย 96.85    

2) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู ของผู ม ีส วนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) ตัวช้ีวัดที่ 6 - 8 โดยจำแนกเปนรายตัวช้ีวัด ดังน้ี 

  ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  คะแนนรอยละเฉลี่ย 93.83   

  ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนรอยละเฉลี่ย 88.18    

  ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน คะแนนรอยละเฉลี่ย 89.07    

3) ผลการประเม ินตามแบบตรวจการ เป ด เผยข อม ูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) ตัวช้ีวัดที่ 9 - 10 โดยจำแนกเปนรายตัวช้ีวัด ดังน้ี 

  ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  คะแนนรอยละเฉลี่ย 74.48    

  ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต  คะแนนรอยละเฉลี่ย 62.50    
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2.2 วิเคราะหผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู ของผู มีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment : IIT) ตัวช้ีวัดที่ 1 - 5 มีจุดแข็งและจุดออนหรือจุดที่ตองพัฒนา ดังน้ี 
 

จุดแข็ง 

(ตัวชี้วัดไดคะแนนมากกวารอยละ 90) 

จุดออนหรือจุดที่ตองพัฒนา 

(ตัวชี้วัดไดคะแนนต่ำกวารอยละ 90) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่  

ไดคะแนนรอยละ 93.28 

 

 เปนตัวช้ีวัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผูมี

สวนไดสวนเสียภายในโรงเรียนพรุพีพิทยาคมตอการ

ปฏิบัติหนาที่ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดย

ยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือ

ดำเนินการตามขั ้นตอนและระยะเวลาที ่กำหนดไว

อยางเครงครัด และเปนไปอยางเทาเทียมกัน จะเห็นได

วา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม มีแนวโนมการดำเนินงาน

เปนไปตามหลักความโปรงใสและมีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานอยางมุ งมั ่น เต็ม

ความสามารถ และมีความรับผิดอบตองานในหนาที่ 

หนวยงานยังใหความสำคัญการใหบริการแกผูมาติดตอ 

ๆ ไป กับผู มาติดตอที่รู จักเปนการสวนตัวอยางเทา

เทียมกัน 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ  

ไดคะแนนรอยละ 94.61 

 

 เปนตัวช้ีวัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผูมี

สวนไดสวนเสียภายในโรงเรียนพรุพีพิทยาคมตอการใช

งบประมาณเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงิน

งบประมาณนับต ั ้งแต การจ ัดทำแผนการใช จ าย

งบประมาณประจำปและเผยแพรอยางโปรงใส ไป

จนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

อยางค ุ มค าเป นไปตามว ัตถ ุประสงคและไม  เ อ้ือ

ประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของ
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จุดแข็ง 

(ตัวชี้วัดไดคะแนนมากกวารอยละ 90) 

จุดออนหรือจุดที่ตองพัฒนา 

(ตัวชี้วัดไดคะแนนต่ำกวารอยละ 90) 

บุคลากรภายในในเรื ่องตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ 

หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัด

จางและการตรวจรับพัสดุดวย 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ  

ไดคะแนนรอยละ 98.59 

 

 เปนตัวช้ีวัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผูมี

สวนไดสวนเสียภายในโรงเรียนพรุพีพิทยาคมตอการใช

อำนาจ เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน 

การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร

เพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปน

ธรรม และไมเลือกปฏิบัติ จะเห็นไดวา บุคลากรใน

หน วยงานม ีความเช ื ่อม ั ่นในการใช อำนาจของ

ผูบังคับบัญชา ไมเอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 

ไดคะแนนรอยละ 96.05 

 

 เปนตัวช้ีวัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผูมี

สวนไดสวนเสียภายในโรงเรียนพรุพีพิทยาคมตอการใช

ทรัพยสินของราชการเปนประเด็นที ่เกี ่ยวของกับ

พฤติกรรมของบุคลากรภายในตอการนำทรัพยสินของ

ราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนำไปให

ผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ 

ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืม

โดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมี

กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก จะ

เห็นไดวา บุคลากรในหนวยงานไดรับทราบและนำไป

ปฏิบัติ มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสิน

ของหนวยงานตามแนวทางการปฏิบัติการใชทรัพยของ
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จุดแข็ง 

(ตัวชี้วัดไดคะแนนมากกวารอยละ 90) 

จุดออนหรือจุดที่ตองพัฒนา 

(ตัวชี้วัดไดคะแนนต่ำกวารอยละ 90) 

ราชการ เชน การทำสมุดบันทึกการยืมและใชสิ่งของ

ภายในโรงเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

ไดคะแนนรอยละ 96.85 

 

 เปนตัวช้ีวัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผูมี

สวนไดสวนเสียภายในโรงเรียนพรุพีพิทยาคมในดาน

การแกไขปญหาการทุจริตเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับ

การใชความสำคัญของผู บริหารในการตอตานการ

ทุจริตอยางจริงจัง โดยโรงเรียนจะตองทบทวนนโยบาย

ที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพ จัดทำแผนปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหนวยงานเพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการ

ทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม จะเห็นไดวา ในปที่ผานมา

โรงเรียนไดสรางการรับรู สรางความตระหนัก และ

รวมกันจัดทำกิจกรรมตาง ๆ ใหบุคลากรในหนวยงานมี

สวนรวมในการขับเคลื ่อนการปองกันการทุจริตใน

หน วยงาน เพ ื ่อป องก ันการท ุจร ิตและสามารถ

ตรวจสอบได 

 

 

2.3 วิเคราะหผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู ของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก External 

Integrity and Transparency Assessment : EIT) ตัวช้ีวัดที่ 6 - 8 มีจุดแข็งและจุดออนหรือจุดที่ตองพัฒนา ดังน้ี 
 

จุดแข็ง 

(ตัวชี้วัดไดคะแนนมากกวารอยละ 90) 

จุดออนหรือจุดที่ตองพัฒนา 

(ตัวชี้วัดไดคะแนนต่ำกวารอยละ 90) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คณุภาพการดำเนินงาน 

ไดคะแนนรอยละ 93.83 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ไดคะแนนรอยละ 88.18 

 เป นต ัวช ี ้ ว ั ดท ี ่ประเม ินการร ับร ู  ของ

ผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของ

หนวยงานตอคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่

 เป นต ั วช ี ้ ว ั ดท ี ่ ประเม ินการร ับรู ของ

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ

หนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่
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จุดแข็ง 

(ตัวชี้วัดไดคะแนนมากกวารอยละ 90) 

จุดออนหรือจุดที่ตองพัฒนา 

(ตัวชี้วัดไดคะแนนต่ำกวารอยละ 90) 

เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึด

หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด

ไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาทันไม

เลือกปฏิบัติ จะเห็นไดวา การใหขอมูลเกี่ยวกับการ

ดำเนินการ/การบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ 

ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา

ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ทำใหการปฏิบัติหนาที่

อยางมีคุณธรรม 

เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่อง

ตาง ๆ ตอสาธารณชน จัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ 

ผู มาติดตอหรือผู มีสวนไดสวนเสียสามารถแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใชบริการ 

ทั้งนี้โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ไดรับการประเมินอยูใน

ระดับ B ดังนั้น โรงเรียนควรมีชองทางการสื่อสารให

ผ ู มาติดตอสามารถติดตอ ประสานงานกับทาง

โรงเร ียนได อย างหลากหลายช องทาง และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรบัปรุงระบบการทำงาน 

ไดคะแนนรอยละ 89.07 

  เปนตัวช้ีวัดที่ประเมินการรับรูของ

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ

หนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทำงาน ใน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน

ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการ

ทำงานของหนวยงานใหดีย่ิงขึ้น รวมทั้งการนำ

เทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน เพ่ือใหเกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีหนวยงานควรเปด

โอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวน

รวมในการปรบัปรุงพัฒนาการดำเนินงานให

สอดคลองกับความตองการ และควรปรับปรุงวิธีการ

และขั้นตอนการดำเนินงานและการใหบริการใหดีขึ้น

มากกวาปที่ผานมา 
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2.4 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) ตัวช้ีวัดที่ 9 - 10 มีจุดแข็งและจุดออนหรือจุดที่ตองพัฒนา ดังน้ี 
 

จุดแข็ง 

(ตัวชี้วัดไดคะแนนมากกวารอยละ 90) 

จุดออนหรือจุดที่ตองพัฒนา 

(ตัวชี้วัดไดคะแนนต่ำกวารอยละ 90) 

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 

ไดคะแนนรอยละ 74.48 

  เปนตัวชี้วัดที่ประเมินการเปดเผยขอมูลที่

เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผย

ขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับ

ทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื ้นฐาน ขาว

ประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การ

บริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน 

และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 

ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการ

จัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและ

พัฒนา ทรัพยากรบุคคลไดแก นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (5) การสงเสริม

ความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื ่อง

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปด

โอกาสใหเกิดการมีสวนราม ซึ่งการเผยแพรขอมูลใน

ประเด ็นข างต นแสดงถ ึงความโปร งใสในการ

บริหารงานและการดำเนินงานของหนวยงาน จะ

เห็นไดวา หนวยงานไดดำเนินการเผยแพรขอมูลที่

เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผย

ขอมูลตาง ๆ ของใหสาธารณชนไดร ับทราบใน

ประเด ็นข างต น แสดงถ ึงความโปร งใสในการ

บริหารงานของหนวยงาน จะเห็นไดวา โรงเรียนพรุพี

พิทยาคม ไดรับการประเมินอยูในระดับ A ซึ่งมีสิ่งที่ 
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จุดแข็ง 

(ตัวชี้วัดไดคะแนนมากกวารอยละ 90) 

จุดออนหรือจุดที่ตองพัฒนา 

(ตัวชี้วัดไดคะแนนต่ำกวารอยละ 90) 

 ควรปรับปรุงพัฒนา ในเรื่องของการประสานงาน

และการทำความเขาใจกับบุคคลากรภายในโรงเรียน

เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลและชองทางการเปดเผย

ขอมูลใหเปนปจจุบันมากย่ิงขึ้น 

 ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 

ไดคะแนนรอยละ 62.50 

  เปนตัวชี้วัดที่ประเมินการเปดเผยขอมูลที่

เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผย

การดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน

ไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการ

เพื ่อปองกันการทุจริตไดแก เจตจำนงสุจริตของ

ผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการ

ท ุจร ิต การเสร ิมสร างว ัฒนธรรมองค กร และ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) มาตรภาย

ภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายใน

เพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต จะ

เห็นไดวา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ไดรับการประเมิน

อยูในระดับ D ซึ่งจำเปนตองปรับปรุงพัฒนาอยาง

เรงดวน โดยควรจัดทำขอมูลใหม ีความถูกตอง 

ครบถวน สมบูรณ และเผยแพรขอมูลใหเปนปจจุบัน 

เพ่ือปองกันการทุจริตภายในสถานศึกษา 
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3. ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดที่ตองพัฒนาจากผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีตัวชี้วัด ที่แสดงใหเห็นถึง

ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดที่ตองพัฒนาในสวนของแบบวัดการรับรูจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน แบบวัด

การรับรูจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะโดยพัฒนาไปสูการปฏิบัติของ

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน จุดออนหรือจุดที่ตองพัฒนา 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 7 ประสิทธิภาพ

การสื่อสาร 

 

1. การเผยแพรขอมูลของสถานศึกษาที่

ทานติดตอเขาถึงงาย ไมซับซอน และมี

ชองทางหลากหลาย 

2. สถานศึกษามีการเผยแพรผลงาน

หรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

3. สถานศึกษามีชองทางรับฟงคําติชม

หร ือ  ความค ิด เห ็น เก ี ่ ยวก ับการ

ดําเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 

4. สถานศึกษามีการชี ้แจงและตอบ

คําถามเมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานไดอยางชัดเจนมากนอย

เพียงใด 

5. สถานศึกษามีชองทางใหผูมาติดตอ

รองเรียนการทุจริตของบุคลากรใน

สถานศึกษา หรือไม 

1) มีการเปดเผยขอมูล ประชาสัมพันธ 

ขอมูลของหนวยงานใหมากขึ้น ใหมี 

หลายชองทาง 

2) จะตองเผยแพรผลงานหรือขอมูลให 

สาธารณชนไดรับทราบชัดเจนมากขึ้น 

กวาเดิม 

3) กำหนดใหมีชองทางรับฟงคำติดชม 

ความคิดเห็น ชองทางรองเรียนการ 

ทุจริตของเจาหนาที่ 

4) กำหนดใหมีผูรับผิดชอบในการตอบ 

ขอคำถามขอสงสัยในชองรับฟงให 

ชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 8 การปรับปรุง

ระบบการทำงาน 

1. บุคลากรในสถานศึกษาที่ทานติดตอ 

มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/

การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 

2. สถานศึกษาที ่ท านติดตอ มีการ

ปร ับปร ุ งว ิธ ีการและข ั ้นตอนการ

ดําเนินงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมาก

นอยเพียงใด 

1) สงเสริมใหสถานศึกษามีสงเสริมให

บุคลากรมีการปรับปรุงในการทำงาน

เพ ื ่ อพ ัฒนาสถานศ ึกษาและ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงาน 

2) ปรับปรุงใหสถานศึกษามีขั้นตอนใน

การบริการใหมีความรวดเร็ว และมี
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน จุดออนหรือจุดที่ตองพัฒนา 

3. สถานศึกษาที่ทานติดตอ มีการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การ

ใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้นหรือไม 

4. สถานศึกษาที่ทานติดตอ เปดโอกาส

ใหผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวน

ไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การ

ใหบริการของสถานศึกษาใหดีขึ้น มาก

นอยเพียงใด 

5. สถานศึกษาที่ทานติดตอ มีการ

ปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ 

ใหมีความโปรงใสมากขึ้นมากนอย

เพียงใด 

ประส ิทธ ิภาพตามข ั ้นตอนในการ

ทำงาน 

3 )  ส  ง เสร ิม ให ผ ู  ปฏ ิบ ัต ิ ง านและ

สถานศึกษามีการชองทางใหเทคโนโลยี

และสารสนเทศในการทำงานมาก

ย่ิงขึ้น 

4) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย มี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การ

ใหบริการของสถานศึกษาใหดีขึ้น 

ตัวช ี ้ว ัดท ี ่  9 การเปดเผย

ขอมูล 

1. โครงสราง 

2. ขอมูลผูบรหิาร 

3. อำนาจหนาที่ 

4. แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนา

สถานศึกษา 

5. ขอมูลการติดตอ 

6. กฎหมายที่เกี่ยวของ 

7. ขาวประชาสัมพันธ  

8. Q & A  

9. Social Network  

10. แผนดําเนินงานประจำป 

11. รายงานการกำกับ ติดตามการ

ดําเนินงาน ประจำปรอบ 6 เดือน 

12. รายงานผลการดําเนินงานประจำป 

13. คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1) จัดทำโครงสรางการบริหารงาน

ภายในสถานศึกษาใหชัดเจน เห็นเปน

รูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

2) มีการเปดเผยขอมูลแผนยุทธศาสตร

หร ือแผนพัฒนาสถานศ ึกษาที่ เปน

ปจจุบัน 

3) มีการเผยแพรขาวประชาสัมพันธ

ของสถานศึกษาที ่ เป นปจจ ุบ ัน ใน

หลากหลายชองทาง 

4) ม ีการจ ัดทำรายงานการกำกับ 

ติดตามการดําเนินงาน ประจำปรอบ 6 

เดือน และเผยแพรแกสาธารณชน 

5) กำหนดใหมกีารปรับปรุงคูมือหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน และคูมือหรือ

มาตรฐานการใหบริการของ
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน จุดออนหรือจุดที่ตองพัฒนา 

14. คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 

15. ขอมูลเชิงสถิติการใหบรกิาร 

16. รายงานผลการสํารวจความพึง

พอใจการใหบริการ 

17. E–Service  

18. แผนการใชจายงบประมาณ

ประจำป 

19. รายงานการกำกับติดตามการใช

จายงบประมาณรอบ 6 เดือน 

20. รายงานผลการใชจายงบประมาณ

ประจำป 

21. แผนการจดัซื้อจัดจางหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ 

22. ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุรายเดือน 

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุประจำป 

25. นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

26. การดำเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

27. หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจำป 

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สถานศึกษา โดยมีการสรุปขอมูลเชิง

สถิติการใหบรกิาร และความพึงพอใจ

ในการใหบริการ 

6) ม ีการจ ัดทำรายงานการกำกับ

ติดตามการใชจายงบประมาณรอบ 6 

เดือน และเผยแพรแกสาธารณชน 

7) กำหนดใหมกีารจัดทำนโยบาย การ

ดำเนินการตามนโยบาย หลกัเกณฑ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และรายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจำป 

8) กำหนดใหมกีารปรับปรุงแนว

ปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

9) มีการเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

10) กำหนดใหชองทางการรับฟงความ

คิดเห็นและเปดโอกาสใหผู มีสวนได

สวนเสียมีสวนรวมในการดำเนินงาน

ตามภารกิจของสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน จุดออนหรือจุดที่ตองพัฒนา 

30. ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

31. ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

32. ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 

33. การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวน

รวม 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 10 การปองกัน

การทุจริต 

1) เจตจำนงสุจริตผูของบริหาร 

2) การมีสวนรวมของผูบริหาร 

3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำป 

4) การดำเนินการเพ่ือจัดการความ 

เสี่ยงการทุจริต 

5) การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

6) แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

7) รายงานการกำกับติดตามการ 

ดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 

8) รายงานผลการดำเนินการปองกัน 

การทุจริตประจำป 

9) มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ 

ความโปรงใสภายในหนวยงาน 

10) การดำเนินการตามมาตรการ 

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ภายในหนวยงาน 

1) สรางการรับรูเกี่ยวกับการปองกัน 

การทุจริตอยางตอเน่ือง 

2) ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาม 

โครงการคุณธรรมและความโปรงใส ให 

บุคลากรทุกคนไดมีส วนรวมในการ

ดำเนินการปองกันการทุจริต 

3) พัฒนาองคความรู และแนวทางใน 

การปองกันความเสี่ยงในการทุจริต จัด 

กิจกรรมประชุมช้ีแจง โดยการทำความ

เขาใจกับบุคลากรภายในสถานศึกษา

ใหมีความรู ความเขาใจ และสราง

จิตสำนึก ใหเกิดความตระหนักในการ

ตอตานการทุจริต 

4) กำหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรม 

และความโปรงใสภายในหนวยงานเพ่ือ 

นำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

5) กำกับ ติดตาม การดำเนินการตาม 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ 

โปรงใสภายในหนวยงาน เพ่ือใหเกิด 

การตอตานการทุจริต มีคุณธรรมและ 

ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 



14 

 

มาตรการขบัเคลื่อนการสงเสรมิคณุธรรมและความโปรงใสของโรงเรยีนพรพุีพทิยาคม 

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสูการปฏิบติัของโรงเรียนพรุพพีิทยาคม 

 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 

ประเด็นทีเ่ปนจุดออน 
มาตรการในการแกไขปญหาที่เปนจุดออน/

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ กำกับ ติดตาม และรายงานผล 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1) มีการเปดเผยขอมูล ประชาสัมพันธขอมูลของ

หนวยงานใหมากขึ้น ใหมีหลายชองทาง 

2) จะต  อ ง เผยแพร  ผล งานหร ื อข  อม ู ล ให

สาธารณชนไดรับทราบชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม 

3) กำหนดใหม ีช องทางรับฟงคำติดชมความ

คิดเห็น ชองทางรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ 

4) กำหนดใหมีผูรับผิดชอบในการตอบขอคำถาม

ข อสงส ัยในช องร ับฟ งให ช ัดเจน สามารถ

ตรวจสอบได 

นางบุญญารักษ  ทาววิบูลย 

นางเกษราภรณ  ทองไสย 

นางสาวรุงนภา  สุขมิตร 

นายธวัชชัย  ผลผลา 

นางนวพร  โพธ์ิเพชร 

นางสุนันทา  แสงอนันต 

นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล 

นางสาวธนิดา พลายชุม 

1. ควบคุม กำกับ ติดตาม 

      นางจันทนี  รักษธรรม 

      นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร 

2. รายงานผลการดำเนินการตาม 

มาตรการฯ  

      นางสาวธนิดา พลายชุม 
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ตัวชี้วัดที่ 8 การปรบัปรุงระบบการทำงาน 
 

ประเด็นทีเ่ปนจุดออน 
มาตรการในการแกไขปญหาที่เปนจุดออน/

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ กำกับ ติดตาม และรายงานผล 

การปรับปรุงระบบ 

การทำงาน 

1) สงเสริมใหสถานศึกษามีสงเสริมใหบุคลากรมี

การปรับปรุงในการทำงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

2)ปรับปรุงใหสถานศึกษามีขั้นตอนในการบริการ

ให มีความรวดเร ็ว และมีประส ิทธ ิภาพตาม

ขั้นตอนในการทำงาน 

3) สงเสริมใหผูปฏิบัติงานและสถานศึกษามีการ

ชองทางใหเทคโนโลยีและสารสนเทศในการ

ทำงานมากย่ิงขึ้น 

4) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงาน/การใหบริการของสถานศึกษาใหดีขึ้น 

นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง   

นางสมใจ  ขนาบศักด์ิ   

นายโสภณ  หนูวุน   

นางสุธาสินี  หนูนาค   

นายไมตรี  เพ็งจันทร   

นายธีรพล  แกวรักษ   

นายธวัชชัย  ผลผลา  

  

1. ควบคุม กำกับ ติดตาม 

      นางจันทนี  รักษธรรม 

      นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร 

2. รายงานผลการดำเนินการตาม 

มาตรการฯ  

     นางสาวฏรินทร  คงมณ ี
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ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
 

ประเด็นทีเ่ปนจุดออน 
มาตรการในการแกไขปญหาที่เปนจุดออน/

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ กำกับ ติดตาม และรายงานผล 

การเปดเผยขอมูล 1) จ ัดทำโครงสร างการบร ิหารงานภายใน

สถานศึกษาใหชัดเจน เห็นเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

2) มีการเปดเผยขอมูลแผนยุทธศาสตรหรือ

แผนพัฒนาสถานศึกษาที่เปนปจจุบัน 

3)  ม ีการเผยแพรข  าวประชาส ัมพ ันธของ

สถานศึกษาที่เปนปจจุบัน ในหลากหลายชองทาง 

4) มีการจัดทำรายงานการกำกับ ติดตามการ

ดําเนินงาน ประจำปรอบ 6 เดือน และเผยแพร

แกสาธารณชน 

5) กำหนดใหมกีารปรับปรุงคูมือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน และคูมือหรือมาตรฐานการ

ใหบริการของสถานศึกษา โดยมีการสรุปขอมูล

เชิงสถิติการใหบริการ และความพึงพอใจในการ

ใหบริการ 

6) มีการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช

จายงบประมาณรอบ 6 เดือน และเผยแพรแก

สาธารณชน 

นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง 
นายธวัชชัย  ผลผลา  
นางสาวรุงนภา  สุขมิตร 
นางสาวธิดารัตน  สาริกขา  
นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล 
นางสาวธนิดา  พลายชุม 
นางสาวฏรินทร  คงมณ ี
นายสันติ  สวัสดี  
นางปยวดี  จันทบูรณ 
นางสาวสุพัตรา  จุยจำนงค 
นายปรัชญา  มณีออน  
นายไมตรี  เพ็งจันทร  
นายเสนอ  จันชู 
นางสุธาสินี  หนูนาค  
นางนวพร  โพธ์ิเพชร  
นายอานนท  นาคะปฏิยุทธ 
นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร 
นางกฤติยาภรณ  บุญปลอด 
นางปยวดี  จันทบูรณ  
นางสาวออนศรี  หนูนอย 
นางชุติมา  ทองมีบัว 

1. ควบคุม กำกับ ติดตาม 

      นางจันทนี  รักษธรรม 

      นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร 

2. รายงานผลการดำเนินการตาม 

มาตรการฯ  

      นางสาวธนิดา  พลายชุม 
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7) กำหนดใหมกีารจัดทำนโยบาย การดำเนินการ

ตามนโยบาย หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำป 

8) กำหนดใหมกีารปรับปรุงแนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

9) มีการเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

10) กำหนดใหชองทางการรับฟงความคิดเห็น

และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมใน

การดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา 

นายธีรพล  แกวรักษ  
นางสาวกมลกานต  ชูคำ 
นายคมสันต์ิ  วัฒนาวราธร  
นายโสภณ  หนูวุน 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 

 

ประเด็นทีเ่ปนจุดออน 
มาตรการในการแกไขปญหาที่เปนจุดออน/

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ กำกับ ติดตาม และรายงานผล 

การปองกันการทุจริต 1) สรางการรับรูเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต

อยางตอเน่ือง 

2) ขับเคลื ่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการ

คุณธรรมและความโปรงใส ใหบุคลากรทุกคนไดมี

สวนรวมในการดำเนินการปองกันการทุจริต 

3) พัฒนาองคความรู และแนวทางในการปองกัน

ความเสี่ยงในการทุจริต จัดกิจกรรมประชุมชี้แจง 

โดยการทำความเข าใจก ับบ ุคลากรภายใน

สถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ และสราง

จิตสำนึก ใหเกิดความตระหนักในการตอตานการ

ทุจริต 

4) กำหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงานเพื่อนำไปสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม 

5) กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการ

ส งเสร ิมค ุณธรรมและความโปร งใสภายใน

หนวยงาน เพื่อใหเกิดการตอตานการทุจริต มี

คุณธรรมและความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง   
นายคมสันต์ิ  วัฒนาวราธร  
นางสุชาดา  คงกลับ   
นางสุนันทา  แสงอนันต   
นางเบญจมาศ  หนูจันทรแกว  
นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร  
นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล  
นายอานนท  นาคะปฏิยุทธ  
นางสาวกมลกานต  ชูคำ   
นางปยวดี  จันทบูรณ   
นายพรชัย  รุงนิลรัตน   
นางสาวฏรินทร  คงมณ ี   
นางสาวธนิดา  พลายชุม   
นางสาววิรดา  ลัดดาวงศ  

1. ควบคุม กำกับ ติดตาม 

      นางจันทนี  รักษธรรม 

      นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร 

2. รายงานผลการดำเนินการตาม 

มาตรการฯ 

      นางสาวธนิดา  พลายชุม 

 



19 

 

สวนที่ 2 

การดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

ไปสูการปฏิบติัอยางเปนรปูธรรมของโรงเรียนพรุพพีิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ไดดำเนินการจัดทำมาตรการภายใน เพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงานพรอมทั้งไดกำหนดใหมีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ มี

การกำกับติดตาม ใหนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ซึ่งไดนำผลการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดที่ตองพัฒนา จำนวน 4 ตัวชี้วัด ที่มีคะแนนต่ำกวารอยละ 

90 คือ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรอยละ 88.18 ตัวชี้วัดที่ 8 ปรับปรุงระบบการทำงาน ได

คะแนนรอยละ 89.07  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ 74.48 และตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการ

ทุจริต ไดคะแนนรอยละ 62.50 ทั้งน้ีโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ไดดำเนินการรตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายในหนวยงานไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

 1. มาตรการเผยแพรขอมูลของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม (ตัวช้ีวัดที่ 7 ดานประสิทธิภาพการสื่อสาร) 

 2. มาตรการปรับปรุงระบบการทำงาน (ตัวช้ีวัดที่ 8 ดานปรับปรุงระบบการทำงาน) 

 3. มาตรการเปดเผยขอมูล (ตัวช้ีวัดที่ 9 ดานการเปดเผยขอมูล) 

 4. มาตรการปองกันการทุจริต (ตัวช้ีวัดที่ 10 ดานการปองกันการทุจริต) 

 

1. มาตรการเผยแพรขอมูลของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม (ตัวชี้วัดที่ 7 ดานประสิทธิภาพการสื่อสาร) 

 1) มีการเปดเผยขอมูล ประชาสัมพันธขอมูลของหนวยงานใหมากขึ้น ใหมีหลายชองทาง 

2) จะตองเผยแพรผลงานหรือขอมูลใหสาธารณชนไดรับทราบชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม 

3) กำหนดใหมีชองทางรับฟงคำติดชมความคิดเห็น ชองทางรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ 

4) กำหนดใหมีผูรับผิดชอบในการตอบขอคำถามขอสงสัยในชองรับฟงใหชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

    ผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ไดดำเนินการกำหนดมาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของ

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม Facebook และ Line ทำใหหนวยงานมีประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพรขอมูลของใน

เรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน ใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใชบริการ จะเห็นไดวาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ไดสรางการรับรูเกี่ยวกับชองทาง

ใหผูมาติดตอราชการ สามารถติดตอสอบถาม ใหขอเสนอแนะ และรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

2. มาตรการปรับปรุงระบบการทำงาน (ตัวชี้วัดที่ 8 ดานปรับปรุงระบบการทำงาน) 

1) สงเสริมใหสถานศึกษามสีงเสริมใหบุคลากรมีการปรับปรุงในการทำงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงาน 

2) ปรับปรุงใหสถานศึกษามีขั้นตอนในการบริการใหมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนในการ

ทำงาน 
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3) สงเสริมใหผูปฏิบัติงานและสถานศึกษามีการชองทางใหเทคโนโลยีและสารสนเทศในการทำงานมาก

ย่ิงขึ้น 

4) เปดโอกาสใหผู มีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพื ่อปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงาน/การใหบริการของสถานศึกษาใหดีขึ้น 

   ผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ไดดำเนินการจัดประชุมช้ีแจง ทำความเขาใจ และกำกับติดตามการปรับปรุงระบบ

การทำงานของสถานศึกษาใหกับบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการจัดทำขอมูลตาง ๆ ในการบริการ และปรับปรุง

ระบบการทำงานใหทันสมัย และเปนปจจุบัน เพื ่อใหบุคลากรไดรับทราบใน 4 ประเด็น คือ 1) สงเสริมให

สถานศึกษามีสงเสริมใหบุคลากรมีการปรับปรุงในการทำงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทำงาน 2) ปรับปรุงใหสถานศึกษามีขั้นตอนในการบริการใหมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนในการ

ทำงาน 3) สงเสริมใหผูปฏิบัติงานและสถานศึกษามีการชองทางใหเทคโนโลยีและสารสนเทศในการทำงานมาก

ยิ่งขึ้น และ 4) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงาน/การใหบริการของสถานศึกษาใหดีขึ้น 

 

3. มาตรการเปดเผยขอมูล (ตัวชี้วัดที่ 9 ดานการเปดเผยขอมูล) 

 1) จัดทำโครงสรางการบริหารงานภายในสถานศึกษาใหชัดเจน เห็นเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

2) มีการเปดเผยขอมูลแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เปนปจจุบัน 

3) มีการเผยแพรขาวประชาสัมพันธของสถานศึกษาที่เปนปจจุบัน ในหลากหลายชองทาง 

4) มีการจัดทำรายงานการกำกับ ติดตามการดําเนินงาน ประจำปรอบ 6 เดือน และเผยแพรแก

สาธารณชน 

5) กำหนดใหมีการปรับปรุงคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคูมือหรือมาตรฐานการใหบริการของ

สถานศึกษา โดยมีการสรุปขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ และความพึงพอใจในการใหบริการ 

6) มีการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณรอบ 6 เดือน และเผยแพรแกสาธารณชน 

7) กำหนดใหมีการจัดทำนโยบาย การดำเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 

8) กำหนดใหมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

9) มีการเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

10) กำหนดใหชองทางการรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผู มีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการ

ดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา 

    ผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ไดดำเนินการจัดประชุมชี้แจง ทำความเขาใจ และกำกับติดตามการเปดเผยขอมูล

ตาง ๆ ของสถานศึกษาใหกับบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการจัดทำและปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน และ

ใชชองทางการใหบริการในการเผยแพรขอมูลแกสาธารณชน ไดรับทราบใน 5 ประเด็น คือ 1) ขอมูลพื้นฐาน ขาว

ประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล 2) การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ

ใหบริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ
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ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ 5) การสงเสริม

ความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปดโอกาสใหเกิด

การมีสวนราม 

 

4. มาตรการปองกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 10 ดานการปองกันการทุจริต)  

1) สรางการรับรูเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตอยางตอเน่ือง 

2) ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการคุณธรรมและความโปรงใส ใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมใน

การดำเนินการปองกันการทุจริต 

3) พัฒนาองคความรู และแนวทางในการปองกันความเสี่ยงในการทุจริต จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ฯ โดยการทำความเขาใจกับบุคลากรภายในสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ และสรางจิตสำนึก ใหเกิดความ

ตระหนักในการตอตานการทุจริต 

4) กำหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานเพื่อนำไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม 

5) กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน เพ่ือให

เกิดการตอตานการทุจริต มีคุณธรรมและความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

    ผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ไดดำเนินการเผยแพรมาตรการตาง ๆ และจัดประชุมช้ีแจงเพ่ือจัดทำมาตรการ ให

ทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน มีสวนรวมในการกำหนดมาตรการ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และจัดใหมีการ

ประชุมใหความรูเกี่ยวกับการสรางความตระหนักรูในการปองกันการทุจริต สรางคานิยมรวมตานทุจริต เสริมสราง

การคิดแยกแยะ ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ใหมีจิตสำนึกสาธารณะ โดยหลังจาก

บุคลากรในโรงเรียนพรุพีพิทยาคมทุกคนเขารวมประชุมชี้แจง ทำใหบุคลากรภายในสถานศึกษาเกิดความรู ความ

เขาใจ และมีจิตสำนึก สรางความตระหนักในการตอตานการทุจริต บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาใหความรวมมือ

เปนอยางดียิ่ง แสดงใหเห็นถึงบุคลากรในสถานศึกษาที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดลงหรือไมสามารถ

เกิดขึ้นไดอีก 
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คำสั่งโรงเรียนพรุพพีิทยาคม 
ที่ 090/2565 

เรื่อง  แตงต้ังผูรับผิดชอบดำเนนิการตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงาน  
ของสถานศึกษาออนไลน (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
------------------------------------------------------------------------ 

 ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA 
Online ) ของสำนักงานคณะปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัด  โดยการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  เพื่อใหสถานศึกษาที่รับการประเมินนำขอมูลผลการประเมินไปพัฒนา
องคกรไดอยางเหมาะสม  น้ัน 
 เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (Integrity & 
Transparency Assessment Online : ITA Online ) ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  เปนไปดวยความเรียบรอยตาม
กรอบระยะเวลาของการประเมิน และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  จึงขอแตงตั้งผูรับผิดชอบดำเนินการตาม
แบบการประเม ินค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงาน ของสถานศึกษาออนไลน ( Integrity & 
Transparency Assessment Online : ITA Online )  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังน้ี 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหนาที่  วางแผน  ดำเนินงาน ประสานงาน ใหคำปรึกษาในการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (Integrity & Transparency 
Assessment Online : ITA Online )  ประกอบดวย 
1.๑ นางจันทนี  รักษธรรม             ผูอำนวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
1.2 นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร  รองผูอำนวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
1.๓ นางวรวรรณ  จันทรเทีย่ง           หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
1.๔ นายพรชัย  รุงนิลรัตน        หัวหนากลุมบริหารทั่วไป           กรรมการ 
1.๕ นายคมสนัต์ิ  วัฒนาวราธร หัวหนากลุมกจิการนักเรียน  กรรมการ 
1.6 นางสาวฏรินทร  คงมณี             หัวหนากลุมบรหิารวิชาการ         กรรมการ 
1.7 นางปยวดี  จันทบูรณ           หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ    กรรมการและเลขานุการ 
1.8 นางสาวธนิดา  พลายชุม  ผูดูแลระบบ ITA Online  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหนาที่   ประชุม  ปรึกษา  วางแผน การพัฒนาการดำเนินงานของ
สถานศึกษาใหครอบคลุมรายละเอียดเกณฑการประเมินตามตัวช้ีวัด โดยปฏิบัติดังน้ี 
 ๒.1  ศึกษารายละเอียดเกณฑการประเมินตามตัวช้ีวัด  

  ๒.2  ประชุมวางแผนพัฒนาการดำเนินงานใหบรรลุตามรายละเอียดเกณฑการประเมินตาม
ตัวช้ีวัด และดำเนินการตาม รายละเอียดเกณฑการประเมินตามตัวช้ีวัด 

  ๒.3  ติดตามตรวจสอบและตามเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเน ินงานของสถานศ ึกษาออนไลน  ( Integrity & Transparency Assessment Online : ITA 
Online ) โดยจัดทำเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบและประเมิน พรอมทั้งสรุปผลการประเมินสง
คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ดังน้ี 
 
 



26 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  การปฏิบัติหนาที ่
๑. นางสาวธนิดา  พลายชุม     ประธานกรรมการ 
๒. นางปยวดี  จันทบูรณ      รองประธานกรรมการ 
๓. นายธวัชชัย  ผลผลา      กรรมการ 
๔. นายธีรพล  แกวรักษ      กรรมการ 
๕. นางสาวธิดารัตน  สาริกขา     กรรมการ 
๖. นางสาวกมลกานต  ชูคำ     กรรมการ 
๗. นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล     กรรมการและเลขานุการ 

ตัวชี้วัดที่  ๒  การใชงบประมาณ 
๑. นางปยวดี  จันทบูรณ      ประธานกรรมการ 
๒. นายสันติ  สวัสดี      รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวออนศรี  หนูนอย     กรรมการ 
๔. นางชุติมา  ทองมีบัว      กรรมการ 
๕. นายธีรพล  แกวรักษ      กรรมการ 
๖. นายธวัชชัย  ผลผลา      กรรมการ 
๗. นางสาวกมลกานต  ชูคำ     กรรมการ 
๘. นางสาวธิดารัตน  สาริกขา     กรรมการและเลขานุการ 

ตัวชี้วัดที่  ๓  การใชอำนาจ 
๑. นางจันทนี  รักษธรรม     ประธานกรรมการ 
๒. นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร     รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุนันทา  แสงอนันต     กรรมการ 
๔. นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง     กรรมการ 
๕. นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล     กรรมการและเลขานุการ 

ตัวชี้วัดที่  ๔  การใชทรัพยสนิของทางราชการ 
๑. นางปยวดี   จันทบูรณ     ประธานกรรมการ 
๒. นายพรชัย  รุงนิลรัตน      รองประธานกรรมการ 
๓. นายเสนอ  จันชู      กรรมการ 
๔. นายธีรพล  แกวรักษ      กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย  ผลผลา      กรรมการ 
๖. นางสาวธิดารัตน  สาริกขา     กรรมการ 
๗. นางสาวธนิดา  พลายชุม     กรรมการและเลขานุการ 

ตัวชี้วัดที่  ๕  การแกไขปญหาทุจริต 
๑. นางจันทนี  รักษธรรม     ประธานกรรมการ 
๒. นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร     รองประธานกรรมการ 
๓. นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง     กรรมการ 
๔. นายคมสันต์ิ  วัฒนาวราธร     กรรมการ 
๕. นางสาวฏรินทร  คงมณ ี     กรรมการ 
๖. นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร     กรรมการ 
๗. นางสาวกฤติยาภรณ  พันธุ     กรรมการ  
๘. นางปยวดี   จันทบูรณ     กรรมการและเลขานุการ 
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ตัวชี้วัดที่  ๖  คุณภาพการดำเนนิงาน 
๑. นางจันทนี  รักษธรรม                 ประธานกรรมการ 
๒. นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร     รองประธานกรรมการ 
๓. นายสันติ  สวัสดี               กรรมการ 

๔. นางปยวดี   จันทบูรณ     กรรมการ 

๕. นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง               กรรมการ 
๖. นายพรชัย  รุงนิลรัตน            กรรมการ 
๗. นายคมสันต์ิ  วัฒนาวราธร      กรรมการ 
๘. นางสาวฏรินทร  คงมณ ี                กรรมการ 
๙. นายไมตรี  เพ็งจันทร      กรรมการ 

๑๐.  นางเกษราภรณ  ทองไสย    กรรมการและเลขานุการ 

ตัวชี้วัดที่  ๗  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
๑. นางบุญญารักษ  ทาววิบูลย     ประธานกรรมการ 
๒. นางเกษราภรณ  ทองไสย     รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวรุงนภา  สุขมิตร     กรรมการ 
๔. นายธวัชชัย  ผลผลา      กรรมการ 
๕. นางนวพร  โพธ์ิเพชร      กรรมการ 
๖. นางสุนันทา  แสงอนันต     กรรมการ 
๗. นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล     กรรมการ 
๘. นางสาวธนิดา  พลายชุม     กรรมการและเลขานุการ 

ตัวชี้วัดที่  ๘  การปรับปรุงระบบการทำงาน 
๑. นางสาวฏรินทร  คงมณ ี     ประธานกรรมการ 
๒. นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง     รองประธานกรรมการ 
๓. นางสมใจ  ขนาบศักด์ิ      กรรมการ 
๔. นายโสภณ  หนูวุน      กรรมการ 
๕. นางสุธาสินี  หนูนาค      กรรมการ 
๖. นายไมตรี  เพ็งจันทร      กรรมการ 
๗. นายธีรพล  แกวรักษ      กรรมการ 
๘. นายธวัชชัย  ผลผลา      กรรมการและเลขานุการ 

ตัวชี้วัดที่  ๙  การเปดเผยขอมูล 
 ๙.๑ ขอมูลพืน้ฐาน 
  ๑.  นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายธวัชชัย  ผลผลา      รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวรุงนภา  สุขมิตร     กรรมการ 
  ๔.  นางสาวธิดารัตน  สาริกขา     กรรมการ 
  ๕.  นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล     กรรมการ 
  6.  นางสาวธนิดา  พลายชุม     กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.๒ การบริหารงาน 
  ๑.  นางสาวฏรินทร  คงมณ ี     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสันติ  สวัสดี      รองประธานกรรมการ 
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  ๓.  นางปยวดี  จันทบูรณ      กรรมการ 
  ๔.  นางสาวสุพัตรา  จุยจำนงค     กรรมการ 
  ๕.  นายปรัชญา  มณีออน      กรรมการ 
  ๖.  นายไมตรี  เพ็งจันทร      กรรมการ 
  7.  นายเสนอ  จันชู      กรรมการ 
  8.  นายธวัชชัย  ผลผลา      กรรมการ 
  9.  นางสุธาสินี  หนูนาค      กรรมการ 
  10.  นางนวพร  โพธ์ิเพชร     กรรมการ 
  11.  นางสาวธิดารัตน  สาริกขา     กรรมการ 
  12.  นายอานนท  นาคะปฏิยุทธ     กรรมการ 
  13.  นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร    กรรมการ 
  14.  นางกฤติยาภรณ  บุญปลอด     กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.๓ การบริหารเงนิงบประมาณ 
  ๑.  นางปยวดี  จันทบูรณ      ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวออนศรี  หนูนอย     รองประธานกรรมการ 

  ๓.  นางชุติมา  ทองมีบัว      กรรมการ 
  4.  นายธีรพล  แกวรักษ      กรรมการ 
  5.  นายธวัชชัย  ผลผลา      กรรมการ 
  ๖.  นายสันติ  สวัสดี      กรรมการ 
  7.  นางสาวกมลกานต  ชูคำ     กรรมการ 
  8.  นางสาวธิดารัตน  สาริกขา     กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

  ๑.  นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสุนันทา  แสงอนันต     กรรมการ 
  3.  นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล     กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๕ การสงเสริมความโปรงใส 
  ๑.  นางจันทนี  รักษธรรม      ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร     รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง     กรรมการ 
  4.  นายคมสันต์ิ  วัฒนาวราธร     กรรมการ 
  5.  นายโสภณ  หนูวุน      กรรมการ 
  6.  นางสาวธนิดา  พลายชุม     กรรมการ 
  7.  นายธีรพล  แกวรักษ      กรรมการ 
  8.  นายธวัชชัย  ผลผลา      กรรมการและเลขานุการ 
ตัวชี้วัดที่  ๑๐  การปองกันทุจริต 
 ๑๐.๑ การดำเนนิการเพื่อปองกันการทุจรติ 
  ๑.  นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง     รองประธานกรรมการ 
  3.  นายคมสันต์ิ  วัฒนาวราธร     กรรมการ 
  4.  นางสุชาดา  คงกลับ      กรรมการ 
  5.  นางสุนันทา  แสงอนันต     กรรมการ 
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  6.  นางเบญจมาศ  หนูจันทรแกว     กรรมการ 
  7.  นางสาวปฐมาวดี  สคุนธสุนทร     กรรมการ 
  8.  นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล     กรรมการ 
  9.  นายอานนท  นาคะปฏิยุทธ     กรรมการ 
  10.  นางสาวกมลกานต  ชูคำ     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อปองกันการทจุริต    

 ๑.  นางปยวดี  จันทบูรณ      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายพรชัย  รุงนิลรัตน      กรรมการ 
 ๔.  นายคมสันต์ิ  วัฒนาวราธร     กรรมการ 
 5.  นางสาวฏรินทร  คงมณ ี     กรรมการ 
 6.  นางสาวธนิดา  พลายชุม     กรรมการและเลขานุการ 
 7.  นางสาววิรดา  ลัดดาวงศ     กรรมการแลผูชวยเลขานุการ 

 ๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สถานศ ึกษาออนไลน ( Integrity  &  Transparency Assessment Online  :  ITA Online)  ม ีหน าที่  
วางแผนตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในโรงเรียนพรุพีพิทยาคม จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานและขอเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงเมื่อสิ้นปการศึกษา ประกอบดวย 

 ๓.๑  นางสาวธนิดา  พลายชุม     ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นางปยวดี  จันทบูรณ     รองประธานกรรมการ 
 3.3  นายธีรพล  แกวรักษ     กรรมการ 
 ๓.4  นายธวัชชัย  ผลผลา      กรรมการ  
 3.5  นางสาววิรดา  ลัดดาวงศ     กรรมการ 
 ๓.6  นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร    กรรมการ 
 3.7  นางสาวกมลกานต  ชูคำ     กรรมการ 
 ๓.8  นางสาวธิดารัตน  สาริกขา     กรรมการ 
 3.9  นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล     กรรมการและเลขานุการ

       
 ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใส  ใหเกิดผลดีตอโรงเรียนและ
ราชการสืบไป 
 

   ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  17  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 

(นางจันทนี  รกัษธรรม) 
 ผูอำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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ผูรับผดิชอบดำเนนิการตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงาน  

ของสถานศึกษาออนไลน (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)  

การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

      

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O1 

 

โครงสราง

หนวยงาน 

- แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของ

หนวยงาน 

- ประกอบดวยตำแหนงที่สำคัญ และการแบงสวนงาน

ภายในสอดคลองกับภารกิจงาน 4 ดาน ไดแก ดานบริหาร

วิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล ดานการ

บริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

- นายธวัชชัย  ผลผลา 

O2 ขอมูลผูบริหาร - แสดงรายนามของผูบริหารสถานศึกษา 

- แสดงขอมูลประกอบดวย ช่ือ-นามสกุล ตำแหนง รูปถาย 

เบอรโทรศัพท และ e-mail 

 

- นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง 

- นายธวัชชัย  ผลผลา 

O3 อำนาจหนาที ่ - แสดงขอมูลหนาที่และอำนาจของหนวยงานตามที่

กฎหมายกำหนด 

 

- นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร 

- นายธวัชชัย  ผลผลา 

O4 แผนยุทธศาสตร

หรือ 

แผนพัฒนา

หนวยงาน 

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ

มากกวา 1 ป 

- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน ยุทธศาสตรหรือ

แนวทาง เปาหมาย ตัวช้ีวัด เปนตน 

- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2565 

 

- นางปยวดี  จันทบูรณ 
- นางสาวธิดารัตน  สาริกขา 
 

O5 ขอมูลการติดตอ

หนวยงาน 

แสดงขอมูลการติดตอ ดังน้ี 

- ที่อยูหนวยงาน 

- หมายเลขโทรศัพท 

- หมายเลขโทรสาร 

- ที่อยูไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ทีส่ามารถติดตอได 

- แผนที่ต้ังหนวยงาน 

 

- นายธวัชชัย  ผลผลา 
- นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O6 กฎหมายที่

เกี่ยวของ 

- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานหรือการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานที่เปนปจจุบัน อยางนอย

ประกอบดวย 

- นายคมสันต์ิ  วัฒนาวราธร 

- นายธวัชชัย  ผลผลา 

 

O7 ขาว

ประชาสัมพันธ 

- แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน

ตามอำนาจ หนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน 

- เปนขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2565 

- นายธวัชชัย  ผลผลา 

- นางสาวรุงนภา  สุขมิตร 

- นางสาวธนิดา  พลายชุม 

O8 Q&A (ถาม-

ตอบ) 

- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูล

ตาง ๆ ได และหนวยงานสามารถสื่อสารใหคําตอบกับผู

สอบถามได โดยมีลักษณะ เปนการสื่อสารไดสองทาง เชน 

Web board, กลองขอความถาม-ตอบ เปนตน 

- สามารถเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก

ของ หนวยงาน 

- นายธวัชชัย  ผลผลา 

 

O9 Social 

Network 

- แสดงเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน เชน 

Facebook, Twitter, Instagram เปนตน 

- สามารถเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก

ของหนวยงาน 

- นายธวัชชัย  ผลผลา 

 

O10 แผนดำเนินงาน

ประจำป 

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ 1 ป 

- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการหรือ

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ระยะเวลาในการดำเนินการ 

เปนตน 

- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2565 

- นางปยวดี  จันทบูรณ 
- นางสาวธิดารัตน  สาริกขา 
 

O11 รายงานการ

กำกับติดตาม

การดำเนินงาน

- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผน

ดำเนินงานประจำปในขอ o10 

- มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความกาวหนา เชน 

- นางปยวดี  จันทบูรณ 
- นางสาวธิดารัตน  สาริกขา 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร ผูรับผิดชอบ 

ประจำป รอบ 6 

เดือน 

ความกาวหนาการ ดำเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน เปนตน 

- สามารถจัดทำเปนขอมูลแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 

หรือราย 6 เดือน ที่มีขอมลูครอบคลุมในระยะเวลา 6 

เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

O12 รายงานผลการ

ดำเนินงาน

ประจำป 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป 

- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เชน ผลการ

ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจาย

งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตาม

เปาหมาย เปนตน 

- เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- นางปยวดี  จันทบูรณ 

- นางสาวธิดารัตน  สาริกขา 

- นางกฤติยาภรณ  บุญปลอด 

- นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร 

- นางสุนันทา  แสงอนันต 

- นางสาวธนิดา  พลายชุม 

O13 คูมือหรือ

มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน 

- แสดงคูมือหรอืแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรของ

หนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

- มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อยางนอย

ประกอบดวย คูมือปฏิบัติภารกิจงาน 4 ดาน สำหรับ

บุคลากรในหนวยงาน และกำหนดวิธีการขั้นตอน การ

ปฏิบัติอยางไร  

- นางสาวธนิดา  พลายชุม 

- นางสุนันทา  แสงอนันต 

- นางสาวธิดารัตน  สาริกขา 

- นางกฤติยาภรณ  บุญปลอด 

- นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร 

O14 คูมือหรือ

มาตรฐาน 

การใหบริการ 

- แสดงคูมือหรอืแนวทางการปฏิบัติที่ผูรับบริการหรือผูมา

ติดตอกับหนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือ

ติดตอกับหนวยงาน 

- มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อยางนอยประกอบ 

ดวย ประเภทงานใหบริการแผนผัง/แผนภูมกิารใหบริการ 

ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการ และผูรับผิดชอบการ

ใหบริการ  

- หนวยงานจะตองเปดเผยอยางนอย 1 คูมือ 

- นางสาวธนิดา  พลายชุม 

- นางสุนันทา  แสงอนันต 

- นางสาวธิดารัตน  สาริกขา 

- นางกฤติยาภรณ  บุญปลอด 

- นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร 

O15 ขอมูลเชิงสถิติ

การใหบริการ 

- แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของหนวยงาน 

- สามารถจัดทำเปนขอมูลแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 

หรือราย 6 เดือน ที่มีขอมลูครอบคลุมในระยะเวลา 6 

เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

- นางสาวธนิดา  พลายชุม 

- นางสุนันทา  แสงอนันต 

- นางสาวธิดารัตน  สาริกขา 

- นางกฤติยาภรณ  บุญปลอด 

- นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O16 รายงานผลการ

สำรวจความพึง

พอใจการ

ใหบริการ 

- แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของ

หนวยงาน 

- เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 

- นางสาวธนิดา  พลายชุม 

- นางสุนันทา  แสงอนันต 

- นางสาวธิดารัตน  สาริกขา 

- นางกฤติยาภรณ  บุญปลอด 

- นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร 

O17 E–Service - แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม

อำนาจ หนาที่ภารกิจของหนวยงานผานชองทางออนไลน 

เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกแกผูขอรับบริการผาน

เครือขายอินเตอรเน็ตโดยผูขอรับบริการไมจำเปนตอง

เดินทางมายังหนวยงาน 

- สามารถเขาถงึหรือเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก

เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

- นายธวัชชัย  ผลผลา 

 

O18 แผนการใชจาย

งบประมาณ

ประจำป 

- แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มีระยะ 

1 ปงบ 

- มีขอมูลรายละเอียดของแผนๆ เชน งบประมาณตาม

แหลงที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ

ใชจาย 

- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

- นางปยวดี  จันทบูรณ 
- นางสาวธิดารัตน  สาริกขา 
 

O19 รายงานการ

กำกับติดตาม

การใชจาย

งบประมาณ 

รอบ 6 เดือน 

- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนการใชจาย 

งบประมาณประจำป พ.ศ. 2565 ในขอ o18 

- มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนา

การใชจาย งบประมาณ เปนตน 

- สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 

หรือราย 6 เดือน ที่มีขอมลูครอบคลุมในระยะเวลา 6 

เดือนแรกของป พ.ศ. 2565 

- นางสาวออนศรี  หนูนอย 

- นางชุติมา  ทองมีบัว 

O20 รายงานผลการ

ใชจาย

งบประมาณ

ประจำป 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ

ประจำป 

- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ เชน 

ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

- นางปยวดี  จันทบูรณ 
- นางสาวออนศรี  หนูนอย 

- นางชุติมา  ทองมีบัว 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร ผูรับผิดชอบ 

ผลสมัฤทธ์ิตาม เปาหมาย เปนตน 

- เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O21 แผนการจัดซื้อ

จัดจางหรือ

แผนการจัดหา

พัสดุ 

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจดัหาพัสดุตามที่

หนวยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะตองดำเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ : กรณีไมมีการจัดจางที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท

หรือการจัดจางที่กฎหมายกำหนดใหตองเผยแพรแผนการ

จัดซื้อจัดจาง ใหอธิบายเพ่ิมเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร

วาไมมีการจัดซื้อจัดจางในกรณีดังกลาว 

- นายธีรพล  แกวรักษ 
- นายธวัชชัย  ผลผลา 
- นางสาวกมลกานต  ชูคำ 
 

O22 ประกาศตางๆ 

เกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจาง

หรือการจัดหา

พัสดุ 

- แสดงประกาศตามที่หนวยงานจะตองดำเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอยางเชน ประกาศ การเชิญชวน 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

- เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- นายธีรพล  แกวรักษ 
- นายธวัชชัย  ผลผลา 
- นางสาวกมลกานต  ชูคำ 

O23 สรุปผลการ

จัดซื้อจัดจาง

หรือการจัดหา

พัสดุรายเดือน 

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน (ตามรูปแบบ 

สขร.1) 

- มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง เชน งานที่ซื้อหรือ

จาง วงเงินที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคา และราคาที่เสนอ ผูไดรบัการคัดเลือก

และราคาที่ตกลง เหตุผลที ่คดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันที่

ของสัญญาหรอืขอตกลงในการซื้อหรือ จาง เปนตน 

- เปนขอมูลแบบรายเดือน ที่มีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 

6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ : กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนใดให

เผยแพรวาไมมกีารจัดซื้อจัดจางในเดือนน้ัน 

- นายธีรพล  แกวรักษ 
- นายธวัชชัย  ผลผลา 
- นางสาวกมลกานต  ชูคำ 

O24 รายงานผลการ

จัดซื้อจัดจาง

หรือการจัดหา

พัสดุประจำป 

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 

- มีขอมูลรายละเอียด เชน งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัด

จาง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน 

- เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- นายธีรพล  แกวรักษ 
- นายธวัชชัย  ผลผลา 
- นางสาวกมลกานต  ชูคำ 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O25 นโยบายการ

บริหารและ

พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

- แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ทีม่ีจุดมุงหมายหรือ วัตถุประสงค เพ่ือกอใหเกิดการ

บริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ีความโปรงใสและมีคุณธรรม 

- เปนนโยบายของผูบริหารสูงสุดหรือผูบริหารที่ไดรับ

มอบหมาย หรอื นโยบายที่กำหนดในนามของหนวยงาน 

- เปนนโยบายที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2565 

- นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง 

- นางสุนันทา  แสงอนันต 

- นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล 

 

 

 

 

O26 การดำเนินการ

ตามนโยบาย

การบริหารและ

พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

- แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอ o25 

- เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง 

- นางสุนันทา  แสงอนันต 

- นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล 

O27 หลักเกณฑการ

บริหารและ

พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทียั่ง

ใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2565 อยางนอย

ประกอบดวย 

- หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

- หลักเกณฑการบรรจุและแตงต้ังบุคลากร 

- หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร 

- หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

- หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ 

- การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครู 

- แนวทางประเมินตำแหนงและวิทยฐานะ (PA) ตำแหนงครู 

- แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

หมายเหตุ : กรณีหนวยงานใชเกณฑขององคกรกลางบริการ

งานบุคคล หนวยงานสามารถนำเกณฑดังกลาวเผยแพรบน

เว็บไซตของหนวยงาน 

 

 

 

 

- นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง 

- นางสุนันทา  แสงอนันต 

- นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O28 รายงานผลการ

บริหารและ

พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคลประจำป 

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อยางนอย

ประกอบดวย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ผลการ

วิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน 

- เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- นางวรวรรณ  จันทรเที่ยง 

- นางสุนันทา  แสงอนันต 

- นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล 

O29 แนวปฏิบัติการ

จัดการ 

เรื่องรองเรียน

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

- แสดงคูมือหรอืแนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนที่

เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน

หนวยงาน มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อยาง

นอยประกอบดวย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะ

ทำการรองเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ

จัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ เปนตน 

- นายคมสันต์ิ  วัฒนาวราธร 

 

O30 ชองทางแจง

เรื่องรองเรียน

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน

หนวยงานผานทาง ชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจาก

ชองทางทั่วไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูลของผูแจง

เบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- สามารถเขาถงึหรือเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก

เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

- นายธวัชชัย  ผลผลา 
 

O31 ขอมูลเชิงสถิติ

เรื่องรองเรียน

การทุจริต

ประจำป 

- แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของ เจาหนาที่ของหนวยงาน มีขอมูลความกาวหนา

การจัดการเรื่องรองเรียน อยางนอยประกอบดวย จำนวน

เรื่องรองเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

และจำนวนเรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ  

- สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 

หรือราย 6 เดือน ที่มีขอมลูครอบคลุมในระยะเวลา 6 

เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ : กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหระบุไมมีเรื่อง

รองเรียน 

- นายคมสันต์ิ  วัฒนาวราธร 

- นางสาวรุงนภา  สุขมิตร 

- นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร 
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O32 ชองทางการรับ

ฟงความคิดเห็น 

- แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ

คิดเห็นตอการ ดำเนินงานตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจ

ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน 

- สามารถเขาถงึหรือเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก

เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

- นายธวัชชัย  ผลผลา 
 

O33 การเปดโอกาส

ใหเกิดการมี

สวนรวม 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการเปด

โอกาสใหผูมสีวน ไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงาน

ตามภารกิจของหนวยงาน เชน รวมวางแผน รวม

ดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ รวมติดตาม

ประเมินผล เปนตน 

- เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- นางสุนันทา  แสงอนันต 

O34 เจตจำนงสุจริต

ของผูบริหาร 

และนโยบายไม

รับของขวัญ 

(No Gift 

Policy) 

เจตจำนงสุจรติของผูบริหาร 

- แสดงเน้ือหาเจตนารมณหรอืคำมั่นวาจะปฏิบัติหนาที่และ

บริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาล (ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคน

ปจจุบันของหนวยงาน) 

- จัดทำอยางนอย 2 ภาษา ไดแก ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ 

นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) 

- แสดงนโยบายวาผูบริหาร เจาหนาที่และบุคลากรทุกคน 

จะตองไมมีการรับของขวัญ (No Gift Policy) (ดำเนินการ

โดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน) 

- จัดทำอยางนอย 2 ภาษา ไดแก ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ 

- จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกหรอืสรางวัฒนธรรมองคกร เชน 

การจัดอบรมใหความรู การจดัทำโปสเตอรประชาสัมพันธ 

การสรางการรับรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน 

- เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

*ทั้งน้ี ใหเปนไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 

 

 

- นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร 

- นางเบญจมาศ  หนูจันทรแกว 

- นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O35 การมีสวนรวม

ของผูบริหาร 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการมีสวน

รวมของ ผูบรหิารสูงสุดคนปจจุบัน 

- เปนการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการให

ความสำคัญ กบัการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม

หนวยงานดานคุณธรรมและความโปรงใส 

- เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร 

- นางเบญจมาศ  หนูจันทรแกว 

- นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร 

O36 การประเมิน

ความเสี่ยงการ

ทุจริตประจำป 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ

การปฏิบัติ หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิด

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน

สวนรวมของหนวยงาน 

- มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน เหตุการณ

ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ

ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนตน 

- เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- นายคมสันต์ิ  วัฒนาวราธร 

- นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร 

O37 การดำเนินการ

เพ่ือจัดการ

ความเสี่ยงการ

ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการจัดการ

ความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิด

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน

สวนรวมของหนวยงาน 

- เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคลองกับมาตรการ

หรือการ ดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ 

o36 

- เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล 

O38 การเสริมสราง

วัฒนธรรม

องคกรตาม

มาตรฐานทาง

จริยธรรม 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการ

เสริมสรางวัฒนธรรม องคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมี

ทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงาน อยางซื่อสัตยสุจริต มี

จิตสำนึกที่ดี รบัผิดชอบตอหนาที่ตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางชัดเจน ไม

นอยกวา 5 กิจกรรม 

- เปนการดำเนินการที่หนวยงานเปนผูดำเนินการเอง 

- เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- นางสุนันทา  แสงอนันต 

- นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O39 แผนปฏิบัติการ

ปองกันการ

ทุจริตประจำป 

- แสดงแผนปฏิบัติการหรือโครงการโรงเรียนสุจริตที่มี

วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตหรือพัฒนาดาน

คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

- มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ/โครงการ อยางนอย

ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และ

ชวงเวลาดำเนินการ เปนตน 

- เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

- นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล 

O40 รายงานการ

กำกับติดตาม

การดำเนินการ

ปองกันการ

ทุจริตประจำป 

รอบ 6 เดือน 

- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามขอ o39 

- มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา อยางนอย

ประกอบดวย ความกาวหนาการดำเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช

ดำเนินงาน เปนตน 

- สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 

หรือราย 6 เดือน ที่มีขอมลูครอบคลุมในระยะเวลา 6 

เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร 

- นายคมสันต์ิ  วัฒนาวราธร 

- นางเกษราภรณ  ทองไสย 

- นายเสนอ  จนัชู 

- นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร 

O41 รายงานผลการ

ดำเนินการ

ปองกันการ

ทุจริตประจำป 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต 

- มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อยางนอย

ประกอบดวย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผล

การใชจายงบประมาณ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ผลสมัฤทธ์ิตามเปาหมาย เปนตน 

- เปนการรายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร 

- นายคมสันต์ิ  วัฒนาวราธร 

- นางเกษราภรณ  ทองไสย 

- นายเสนอ  จนัชู 

- นางสาวปฐมาวดี  สุคนธสุนทร 

O42 มาตรการ

สงเสริม

คุณธรรมและ

ความโปรงใส

ภายใน

หนวยงาน 

- แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

- มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห อยางนอย

ประกอบดวย ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่

จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้นที่

- นางสาวธนิดา  พลายชุม 
- นายธีรพล  แกวรักษ 
- นางสาววิรดา  ลัดดาวงศ 
- นางสาวกมลกานต  ชูคำ 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร ผูรับผิดชอบ 

มีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ แนวทางการนําผล

การวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน 

- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการ

ปฏิบัติหรือมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใส ภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลอง

ตามผลการวิเคราะหฯ โดยมี รายละเอียดตางๆ อยางนอย

ประกอบดวย การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ 

การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนว

ทางการกำกับติดตามใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงาน

ผล เปนตน 

O43 การดำเนินการ

ตามมาตรการ

สงเสริมคุณธรรม

และความ

โปรงใสภายใน

หนวยงาน 

- แสดงความกาวหนาหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ

เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

- มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสภายในหนวยงาน ในขอ o42 ไปสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

- เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- นางสาวธนิดา  พลายชุม 
- นายธีรพล  แกวรักษ 
- นางสาววิรดา  ลัดดาวงศ 
- นางสาวกมลกานต  ชูคำ 
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